
MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI Sími: 512 5000

MÁNUDAGUR
10. desember 2007 — 336. tölublað — 7. árgangur

HEIMILI  HEILSA  HÚS  BÖRN  NÁM  FERÐIR  MATUR  BÍLAR  JÓLIN KOMA  GRÆJUR  ATVINNA  VINNUVÉLAR O.FL.

Sara Hlín á sér uppáhaldshorn þar sem fjöl-
skyldan nýtur ósjaldan góðra samverustunda.Sara Hlín Hálfdánardóttir bókaútgefandi segir tungu-

sófann sem hún og maður hennar festu kaup á í fyrra 
án efa uppáhaldshlutinn sinn. „Við keyptum hann 

þegar ég var ólétt að öðru barninu okkar og þá aðal
lega af því hann er með alv étungu s

hef það fyrir reglu að setjast niður með þeim einu 

sinni á dag þar sem ég gef þeim alla mína athygli. 

Oftast lesum við bók og ég reyni að gera báðum til 
geðs en annar er sjö mánaða og hinn þriggja og hálfs.
Yfirleitt sýni ég þeim litla dýrabók á m ð
fyrir þann eldri o f

Dýrmætar stundir með fjölskyldunni í tungunni

Tungusófinn hefur margþætt notagildi. Þar er kúrað, lesið og leikið. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SKIPULAG Á SKÓNUMSkóskápar og hillur koma sér vel þegar haldin eru jólaboð.
HEIMILI 4

JÓLABLÓMIN KOMINLifandi blóm lífga upp á heimilið um jólin.
JÓL 3

VEÐRIÐ Í DAG
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Sendu jólakortin
og jólapakkana
tímanlega!
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HEILBRIGÐISMÁL Stolin lyfseðils-
eyðublöð ganga kaupum og sölum 
á meðal fíkniefnaneytenda á 
höfuðborgarsvæðinu. Þrjú þús-
und óútfylltir lyfseðlar hafa kom-
ist í umferð síðan 2001 eftir að 
þeim var stolið af heilbrigðis-
stofnunum. Fölsun útgefinna lyf-
seðla er einnig algeng og margir 
ná að svíkja út lyf án vandræða.

Sigurður Guðmundsson land-
læknir segir að fölsunarmál komi 
reglulega upp og séu af tvennum 
toga. „Annars vegar eru þetta 
heilbrigðisstarfsmenn, sem ekki 
hafa heimild til að skrifa út lyf, 

sem einhvern veginn hafa komist 
yfir lyfseðla og falsað þá, og svo 
þeir sem tengjast heilbrigðiskerf-
inu ekki neitt og breyta eða stela 
lyfseðlum í leit sinni að 
fíknilyfjum.“ 

Lyfjastofnun hefur fengið 262 
tilkynningar um falsaða lyfseðla 
á sjö árum. Kærð mál til lögreglu 
eru litlu færri á sama tímabili.

Á sama tímabili var Lyfja-
stofnun tilkynnt um 68 stolnar 
lyfseðlablokkir af heilbrigðis-
stofnunum með tæplega 3.000 lyf-
seðilseyðublöðum. Sigurbjörn 
Gunnarsson, framkvæmdastjóri 

Lyfju, segir öll mál sem koma upp 
vera tilkynnt til Lyfjastofnunar. 
„En það eru án efa mörg dæmi 
um að menn komist upp með 
þessar falsanir þar sem starfs-
fólk lyfjaverslana áttar sig ekki 
alltaf á svikunum.“ 

Geir Jón Þórisson, yfirlögreglu-
þjónn á höfuðborgarsvæðinu, 
segir að óútfylltir lyfseðlar gangi 
kaupum og sölum hjá fíkniefna-
neytendum. Hann segir fölsun og 
stuld á lyfseðlum hafa tíðkast um 
langt árabil og erfitt að koma í 
veg fyrir slíka misnotkun.

 - shá / sjá síðu 6

Lyfseðlar seldir hæst-
bjóðanda á götunni
Stolin lyfseðilseyðublöð ganga kaupum og sölum á meðal fíkniefnaneytenda. 
Heilum blokkum af lyfseðlum er ítrekað stolið af heilbrigðisstofnunum. 3.000 
lyfseðlar komust þannig í umferð á nokkrum árum. Erfitt að fyrirbyggja svikin.

SARA HLÍN HÁLFDÁNARDÓTTIR

Á margar notalegar 
stundir í nýja sófanum
heimili jól

           Í MIÐJU BLAÐSINS

FASTEIGNIR

Ný fjölbýlishús í 
miðjum Hafnarfirði
Sérblað um fasteignir

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

fasteignir 10. DESEMBER 2007

Fasteignasalan Ás hefur til sölu íbúðir í nýju 
fjölbýlishúsi í miðbæ Hafnarfjarðar.

N orðurbakki 1-3 eru glæsileg fjögurra og fimm 
hæða lyftuhús með 51 íbúð. Húsin eru í nýju 
hverfi en þó í miðbæ Hafnarfjarðar. Verslun 

og þjónusta er í léttu göngufæri og stutt í helstu stofn-
leiðir út úr Hafnarfirði. Í hvoru húsi fyrir sig eru þrír 
stigagangar sem leiða niður í sameiginlegan bílakjall-
ara undir báðum húsunum.Sérstaða flestra íbúðanna í Norðurbakka 1-3 er að 

þær ganga þvert gegnum byggingarnar og hafa tvenn-
ar svalir. Íbúðirnar verða því bjartar og skemmti-
legar með útsýni bæði í austur og vestur. Endaíbúð-
ir hafa auk þess sýn ýmist í norður yfir gamla bæinn 
eða suður yfir höfnina. Íbúðum er skilað fullbúnum án 
gólfefna að öðru leyti en því að baðherbergi og þvotta-
hús verða flísalögð.Viðhald húsanna er lítið enda eru allir gluggar úr 

áli og tré og útihurðir eru úr áli. Klæðning hússins 
samanstendur af álplötum og flísakerfi.Sameign og lóð eru fullfrágengin með upphitun á

helstu gönguleiðum og niðurkeyrslInnréttin ingum H

Nýtt í miðbæ Hafnarfjarðar

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165boas@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800

go@remax.is

Stefán Páll 
LöggilturFasteignasali

FLUTNINGSKASSAR..

Við erum í 100% jólaskapi

Hringdu strax í síma 

FRÍTT !

og pantaðu flutningskassana þína frítt !

699 6165

Hélt að sá ljóti 
byggi við ána

Margrét Sigfús-
dóttir, skólastjóri 

Hússtjórnar -
skólans, sextug.

TÍMAMÓT 26

Harðskafi í 
metsölu
Arnaldur Indriðason 
virðist ætla að slá 
fyrri met.

FÓLK 46

Ástarsorgir 
stjarnanna
Fræga fólkinu 
helst illa á 

mökum.
FÓLK 34

Talsverð úrkoma - Stormur um 
sunnan- og vestanvert landið seinni 
partinn í dag og í kvöld með tals-
verðri úrkomu í nótt SA-lands.
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STEMNINGIN MAGNAST Jólaundirbúningurinn er í algleymingi enda aðeins tvær vikur þar til hátíðin gengur í garð. Gestir í Smára-
lind í Kópavogi dáðust í gær að Fríkirkjuvegi 11 en húsið hefur verið endurskapað úr piparkökum, glassúr og marsípani.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

NÁTTÚRA Höfrungur sem sást á 
sundi í Grafarvogi í vikunni sem 
leið fannst dauður í flæðarmálinu 
á laugardag. Gísli A. Víkingsson, 
líffræðingur hjá Hafrannsókna-
stofnun, segir hann líklega vera 
hnýfing, sem er algengasta 
tegund höfrunga við Ísland.

Ekki liggur fyrir hvort 
höfrungurinn festist lifandi á 
landi og drapst eða hvort hann 
rak dauðan á land.

Gísli segir ekki algengt að hvali 
reki á land við höfuðborgar-
svæðið. „En þetta gerist alltaf 
öðru hvoru,“ segir hann.

Höfrungshræið fór undir vatn 
að nýju þegar flæddi að.  - sh

Þoldi ekki vistina í Grafarvogi:

Höfrungurinn 
fannst dauður

HÉLAÐUR Höfrungurinn fannst hélaður í 
flæðarmálinu. Þegar flæddi að síðar um 
daginn fór hann á kaf að nýju.
 MYND/HÖGNI

SLYS Karlmaður um þrítugt var 
fluttur með sjúkraflugi til 
Reykjavíkur frá Höfn í Horna-
firði í gær eftir að hann féll niður 
af húsþaki.

Maðurinn var að setja upp 
jólaseríur ásamt föður sínum 
þegar slysið varð. Fallið niður af 
þakinu var um fjórir metrar og 
maðurinn hafnaði á steyptri stétt.

Vissara þótti að flytja manninn 
til Reykjavíkur til aðhlynningar 
en hann var illa brotinn. - þo 

Maður féll niður af þaki:

Slasaðist við að 
skreyta húsið

NOREGUR Al Gore, fyrrverandi varaforseti Banda-
ríkjanna, tekur í Ósló í dag við friðarverðlaunum 
Nóbels ásamt Rajendra Pachauri, forseta Sérfræð-
inganefndar SÞ um loftslagsmál (IPCC), fyrir að 
vekja heimsathygli á hættum loftslagshlýnunar. 

Á blaðamannafundi sagði Gore það vera siðmenn-
ingunni lífsnauðsynlegt að draga úr losun koltvísýr-
ings. Hann hvatti grasrótarhreyfingar um allan heim 
til að þrýsta á ráðamenn. Vegna vaxandi vitundar 
almennings væri hann bjartsýnn á hertar aðgerðir. 

Gore ítrekaði að hann hefði ekki hug á að bjóða sig 
fram í komandi forsetakosningum vestra.  - eá

Al Gore og Rajendra Pachauri taka í dag við friðarverðlaunum Nóbels í Ósló:

Gore bjartsýnn á hertar aðgerðir

KR-sigur í frábærum leik
KR-ingar eru komnir í 8 liða úrslit 
Lýsingarbik-
ars karla í 
körfu eftir 
104-103 
sigur á 
Grindavík.
ÍÞRÓTTIR 42

GORE OG PACHAURI Friðarverð-
launahafarnir tala við blaðamenn í 
Nóbelsstofnuninni í Ósló í gær. 
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Þú vilt ekki fá hvaða jólasvein
sem er inn um gluggann hjá þér!

Hringdu núna í 570 2400 og fáðu frekari upplýsingar. 

www.oryggi.is

Jólatilboð á Heimaöryggi. Prófaðu endurgjaldslaust í 3 mánuði.

Svanhildur, er þá friðurinn 
úti?

„Nei, ég held að friðurinn sé einmitt 
mjög inn þessa dagana og vonandi 
verður hann það til allrar framtíðar.“

Ljósin á friðarsúlu Yoko Ono í Viðey voru 
slökkt um helgina og bíða þess að verða 
kveikt aftur á afmælisdegi John Lennon 
í október á næsta ári. Svanhildur Kon-
ráðsdóttir er sviðsstjóri menningar- og 
ferðamálasviðs Reykjavíkur.

FRÆÐSLUMÁL „Því miður endurtekur biskup að 
málflutningur Siðmenntar sé hatrammur,“ segir í 
tilkynningu frá Siðmennt, félagi siðrænna húman-
ista á Íslandi.

Í tilkynningu Siðmenntar segir að orðið „hat-
rammur“ þýði samkvæmt orðabókum „sá sem 
hatar sterkt“. „Siðmennt fær ekki skilið hvernig 
gagnrýni félagsins á afskipti trúfélaga í opinber-
um skólum geti talist hatrömm eða hvernig hún 
getur talist niðrandi tal um trú,“ segir í tilkynning-
unni sem er athugasemdir við opið bréf frá Karli 
Sigurbjörnssyni biskupi.

Siðmennt segist taka undir með biskupi að 
trúarbragðafræðsla fari fram á faglegum forsend-
um skólans. Að mati félagsins sé það hins vegar 
trúboð þegar prestar, djáknar og guðfræðingar 
koma í reglubundnar heimsóknir í skóla. Kennsla í 
trúarbragðafræði, heimspeki og siðfræði eigi að 
vera í höndum fagmanna – kennara.

„Kirkjan hefur húsnæði, starfsfólk og fjármagn 
til að sinna boðunarstarfi í kirkjum sínum. 
Trúarlegt uppeldi barna er á ábyrgð foreldra 
þeirra og geta þeir sem það vilja sótt aðstoð kirkju 

sinnar án þess að það gerist í opinberum skólum. 
Trúarlegi þátturinn á ekki að vera hluti af skóla-
starfi. Skólar eru ekki trúboðsstofnanir,“ segir í 
tilkynningu Siðmenntar sem undirrituð er af Hope 
Knútsson, formanni félagsins.    - gar

Telja miður að biskup fullyrði að málflutningar Siðmenntar sé hatrammur:

Siðmennt vill frið í skólunum

HOPE KNÚTSSON Formaður 
Siðmenntar segir kennara en 
ekki presta eiga að sjá um 
trúbragðafræðslu í skólum.

FJARSKIPTI Fjarskiptasjóður mun ekki taka tilboði sviss-
neska fyrirtækisins Amitelo AG í svonefndan síðari 
áfanga GSM-þjónustu á landinu, samkvæmt heimild-
um Fréttablaðsins. Amitelo átti lægsta tilboðið í verkið 
en gögn frá fyrirtækinu um fjárhagslegt og tæknilegt 
hæfi munu ekki hafa fullnægt settum skilyrðum. Amit-
elo fékk fyrr á árinu úthlutað tíðnisviðum fyrir rekstur 
GSM-kerfis á Íslandi.

Þrjú fyrirtæki, Síminn, Og fjarskipti og Amitelo, 
buðu í verkið, sem snýst um að koma upp og reka far-
símaþjónustu á völdum svæðum á landinu, einkum á 
Vestfjörðum og Norðausturlandi. Öll tilboðin voru 
undir kostnaðaráætlun fjarskiptasjóðs, sem hljóðaði 
upp á 732 milljónir. Tilboð Amitelo var þeirra lægst, 
468 milljónir, en tilboð Og fjarskipta var litlu hærra.

Óskað var eftir upplýsingum um fjárhagslegt og 
tæknilegt hæfi Amitelo. Meðal annars var gerð krafa 
um bankaábyrgð fyrir tilboðsupphæðina. Fyrirtækið 
mun ekki hafa fullnægt öllum skilyrðum og því er nær 
útilokað að hægt verði að ganga að tilboði þess. Því 
verður gengið að næstbesta tilboðinu í staðinn.

Amitelo AG er annað tveggja fyrirtækja sem 
fengu fyrr á árinu úthlutað tíðniheimild frá Póst- og 
fjarskiptastofnun fyrir rekstur GSM-kerfis á 

Íslandi. Hitt, IceCell, er einnig frá Sviss.
Í kjölfarið bárust fregnir af því að Amitelo sætti 

rannsókn þýska fjármálaeftirlitsins grunað um að hafa 
keyrt upp hlutabréfaverð með villandi upplýsingum, 
og hefði verið kært fyrir að blekkja hluthafa sína. Í 
þýska fréttaskýringaþættinum Frontal 21 kom fram að 
höfuðstöðvar fyrirtækisins hefðu staðið tómar svo 
mánuðum skipti. 

Efasemdir kviknuðu þá um það hvort fyrirtækjun-
um væri alvara með fyrirætlunum sínum eða hvort 
þau vildu einungis fá úthlutað leyfum til að efla ímynd 
sína. Forsvarsmenn Amitelo og IceCell hafa þó fullyrt 
að til standi að taka kerfin í notkun á næsta ári.  
 stigur@frettabladid.is

Lægstbjóðandi ekki 
traustsins verður
Svissneska símafyrirtækið Amitelo AB fær ekki að taka að sér uppsetningu og 
rekstur síðari áfanga GSM-þjónustu á landinu þrátt fyrir að hafa boðið best í 
verkið. Það uppfyllir ekki kröfur um fjárhagslegt hæfi og fær ekki bankaábyrgð.

TILBOÐIN ÞRJÚ
Fyrirtæki           Upphæð  Verktími
Síminn  655 milljónir  12 mánuðir
Og fjarskipti 487 milljónir  22 mánuðir
Amitelo AG 468 milljónir  12 mánuðir

Kostnaðaráætlun fjarskiptasjóðs hljóðaði upp á 732 milljón-
ir. Gert var ráð fyrir 22 mánuðum til verksins.

Bílvelta í Óshlíð
Tvær ungar stúlkur voru fluttar til 
aðhlynningar á sjúkrahúsið á Ísafirði 
eftir að fólksbíll valt út af Óshlíðarvegi 
síðdegis í gær. Meiðsli þeirra voru 
minniháttar.

Veittist að lögreglumanni
Maður var handtekinn fyrir utan 
skemmtistaðinn Lukku-Láka í Grinda-
vík í fyrrinótt. Lögregla reyndi að skilja 
tvo menn að sem slógust en annar 
þeirra brást við með því að veitast 
að lögreglumanni. Lögregluþjónninn 
hlaut áverka á hendi.

SVEITARSTJÓRNIR  Ekki verður boðið 
upp á ókeypis strætisvagnaferðir 
fyrir Kópavogsbúa frá næsta 
hausti eins og til stóð. Bæjarráð 

Kópavogs ákvað 
að fresta 
innleiðingu þessa 
fyrirkomulags 
eftir að áskorun 
um það barst frá 
stjórn Strætó bs.

Fulltrúar 
minnihluta 
Samfylkingar og 
Vinstri grænna í 
bæjarráði lýstu 
sig andsnúna 
frestuninni. 

Bentu fulltrúar Samfylkingar á að 
formaður stjórnar Strætó væri 
bæjarfulltrúi í Kópavogi. Bentu 
meirihlutamenn þá á að fulltrúi 
Kópavogs væri ekki einn í stjórn 
Strætó, þar væru einnig fulltrúar 
annarra sveitarfélaga, meðal 
annars frá Samfylkingu og VG.  - gar

Fara að áskorun Strætó:

Fresta ókeypis 
strætóferðum

ÁRMANN KR. 
ÓLAFSSON

Sautján ára á ofsahraða
Lögreglan á Selfossi stöðvaði ökumann 
á 130 kílómetra hraða á Eyrarbakka-
vegi í fyrrinótt. Ökumaðurinn var 17 
ára og hafði haft ökuréttindi í tvo daga. 
Hann fær tvo refsipunkta og háa sekt.

LÖGREGLUFRÉTTIR

KARL SIGURBJÖRNSSON 
Biskup dregur ekki til baka 
ummæli um að hann teldi 
samtökin vera hatrömm.

FARSÍMI Verkefnið snýst um 
að setja upp og reka farsíma-
þjónustu á völdum svæðum á 
landinu, einkum á Vestfjörðum 
og Norðausturlandi.

UMHVERFISMÁL Fyrirhuguð virkjun 
í Hverfisfljóti fer í lögformlegt 
umhverfismat hefur Þórunn Svein-
bjarnardóttir umhverfisráðherra 
úrskurðað.

Skipulagstofnun hafði ákveðið að 
rask vegna Hverfisfljótsvirkjunar 
yrði svo lítið að ekki væri þörf á 
umhverfismati. Afl virkjunarinnar, 
sem ábúandi á Dalshöfa hyggst 
byggja, á að vera allt að 2,5 mega-
vött.

Náttúruverndarsamtök Íslands, 
Náttúruverndarsamtök Suður-
lands, Landvernd og Fuglavernd 
auk einstaklinga kærðu ákvörðun 
Skipulagsstofnunar.

Í úrskurði umhverfisráðherra 

kemur fram að ætlunin sé að gera 
sjö kílómetra veg að virkjuninni 
yfir Skaftáreldahraun, þar af verði 
tveir kílómetrar yfir úfið hraun 
sem njóti verndar samkvæmt 
lögum um náttúruvernd. Ótvírætt 

sé að Skipulagsstofnun telji að veg-
urinn muni marka varanlegt og 
óafturkræft sár í Skaftáreldahraun. 
Framkvæmd muni þó ekki hafa í 
för með sér umtalsverð umhverfis-
áhrif og er vísað til áætlana um 
eins góðan frágang og unnt er.

„Af ráðuneytisins hálfu er ekki 
efast um góðan vilja framkvæmd-
araðila til vandaðs frágangs á fyr-
irhuguðu framkvæmdasvæði. Þrátt 
fyrir slíkar mótvægisaðgerðir 
þykir þó með vísan til alls þess sem 
að framan hefur verið rakið ljóst að 
umhverfisáhrif framkvæmdanna 
geti orðið umtalsverð í skilningi 
laga,“ segir í úrskurði umhverfis-
ráðherra.  - gar

Ákvörðun Skipulagsstofnunar ógilt og Hverfisfljótsvirkjun send í umhverfismat:

Varanlegt sár í Skaftárhraun

ÞÓRUNN SVEINBJARNARDÓTTIR 
Umhverfisráðherra telur að Hverfisfljóts-
virkjun eigi að fara í umhverfismat.

BRUSSEL, AP Viðleitni til að draga 
úr spennu í Kosovo, er kosovo-
albanski meirihlutinn virðist 
staðráðinn í að lýsa yfir sjálf-
stæði frá Serbíu, verður efst á 
dagskrá á fundi utanríkisráð-
herra Evrópusambandsins í dag. 

Hugsanlegar nýjar refsiaðgerð-
ir Sameinuðu þjóðanna gegn Íran 
og friðarumleitanir við botn 
Miðjarðarhafs verða einnig 
ofarlega á baugi, en ráðherra-
fundurinn er liður í undirbúningi 
fyrir leiðtogafundinn í lok 
vikunnar. Ráðamenn ESB vilja 
hindra að ofbeldi brjótist út í 
Kosovo eftir að málamiðlunartil-
raunir fóru út um þúfur.  - aa

Utanríkisráðherrafundur ESB: 

Vilja tryggja 
frið í Kosovo

VENESÚELA, AP Hugo Chavez, 
forseti Venesúela, hefur fært 
klukkuna aftur um hálftíma til að 
nýta daginn betur og forða 
börnum frá því að vakna fyrir 
dögun. Chavez segir vísindalega 
sannað að það hafi áhrif á virkni 
líkamans. Yfirvöld hafa unnið að 
tímabreytingunni síðan árið 1999 í 
leit að málamiðlun fyrir land sem 
nær yfir tvö tímabelti.

Þó að sumir séu ánægðir með 
framtakið telja aðrir það aðeins 
nýjasta uppátæki forseta sem hafi 
gaman af breytingum. Chavez 
hefur þegar breytt nafni, þjóðfána 
og innsigli landsins. Á næsta ári 
mun Venesúela einnig taka upp 
nýjan gjaldmiðil.  - eá

Forseti Venesúela:

Færir klukkuna 
um hálftíma

FÓLK Uppátæki Vífils Atlasonar, 
sem hringdi í Hvíta húsið í 
Washington og þóttist vera forseti 
Íslands, hefur vakið athygli stórra 

fjölmiðla í 
Bandaríkjunum 
á borð við NBC 
og ABC. 
Síðarnefnda 
fréttastofan 
ræddi meðal 
annars við Vífil 
og móður hans.

Í fréttinni er 
haft eftir 
fulltrúa Hvíta 

hússins að númerið sem Vífill 
hringdi í hafi alls ekki verið 
leynilegt símanúmer, heldur 
einungis opinbert númer á 
skiptiborð í húsinu. Harpa 
Hreinsdóttir, móðir Vífils, 
þvertekur hins vegar fyrir það.

Þá er því gert skóna að að Vífill 
hafi séð númerið í þætti Ellen 
DeGeneres, þar sem Jenna Bush 
hringdi í George föður sinn.  - sh

Segja númerið ekki leynilegt:

Fjölmiðlar ytra 
fjalla um Vífil

VÍFILL ATLASON

SPURNING DAGSINS
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

119,0918
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

61,50  61,80

125,00  125,60

89,98  90,48

12,063  12,133

11,215  11,281

9,569  9,625

0,5514  0,5546

97,16  97,74

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

SAGA AF BLÁU SUMRI
ÞÓRDÍS BJÖRNSDÓTTIR

KRABBAR Í KERI, 
APPELSÍNUR Í 
POKA, KLUKKUSAFN

Þórdís Björnsdóttir

„EINS OG
VIÐVARANDI
FANTASTÍSKT
AUGNABLIK"
–ÁHH, VÍÐSJÁ
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BANDARÍKIN, AP Joe Biden, sem fer 
fyrir þingflokki demókrata í öld-
ungadeild Bandaríkjaþings, sagði 
í gær að dómsmálaráðherrann 
væri vanhæfur til að hafa yfirum-
sjón með rannsókn á því hvernig 
stóð á því að myndbandsupptökur 
af yfirheyrslum leyniþjónustunn-
ar CIA yfir tveimur grunuðum 
hryðjuverkamönnum var eytt. 

Biden, sem er formaður utan-
ríkismálanefndar öldungadeildar-
innar og sækist eftir útnefningu 
demókrata til forsetaframboðs á 
næsta ári, vitnaði til þess er núver-
andi dómsmálaráðherra, Michael 
Mukasey, neitaði því er hann sat 

fyrir svörum þingnefndar í 
október síðastliðnum að kalla það 

pyntingar þegar sá sem er yfir-
heyrður er látinn fá á tilfinning-
una að hann sé að drukkna. 

Tilkynnt var á laugardag að 
dómsmálaráðuneytið og innra 
eftirlit myndu sameinast um rann-
sókn á málinu. 

„Hann er sami maður og gat 
ekki skorið úr um það hvort 
„vatnsaðferðin“ væri pyntingar 
og hann á nú að fara fyrir þessari 
rannsókn,“ sagði Biden og tók 
fram, að hann hefði sem fulltrúi í 
nefndinni sem sá um þingyfir-
heyrslurnar til staðfestingar 
Mukaseys í embætti, greitt 
atkvæði gegn staðfestingunni. - aa

MICHAEL MUKASEY Ber sem dómsmála-
ráðherra ábyrgð á rannsókninni. 

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Deilt á Bandaríkjaþingi um rannsókn á eyðingu CIA-yfirheyrslumyndbanda: 

Biden segir ráðherra vanhæfan
SJÁVARÚTVEGUR Síldveiðar hafa 
gengið nokkuð vel það sem af er 
vertíð að sögn Ólafs Á. Einars-
sonar, skipstjóra Álseyjar frá 
Vestmannaeyjum. Álsey landaði 
nýlega um 800 tonnum af síld. 

Ólafur segist nær eingöngu 
hafa veitt í Grundarfirði síðustu 
vikur. Staðan sé því önnur en 
undanfarin ár þegar leita þurfti 
víðar að síldinni. Nú taki skip í 
leit að síld ávallt stefnuna beint á 
Grundarfjörð. 

Ólafur vonar að þessi góða 
veiði haldi sér þótt auðvitað sé 
ómögulegt að segja nokkuð til 
um það.  - eá

Síldveiðin gengur vel:

Álsey landar 
800 tonnum

LÖGREGLUMÁL Fernt var handtekið 
á Akureyri í gær eftir innbrot í 
þrjár vinnuvélar á nýbygginga-
svæði við Goðanes. 

Tilkynnt var um innbrotið í gær-
morgun og um hádegisbilið voru 
fjórmenningarnir handteknir.

Þýfi úr vélunum fannst í fórum 
þeirra og var það fært í hendur 
réttmæts eiganda sem færði 
lögreglu kökur og bakkelsi í 
þakklætisskyni.

Að sögn lögreglu var fólkinu 
sleppt í gær og málið telst 
upplýst. - þo

Fernt handtekið á Akureyri:

Brutust inn í 
vinnuvélar

ÞÝSKALAND, AP Innanríkisráðherra 
Þýskalands, Wolfgang Schäuble, 
segir starfsemi Vísindaspekikirkj-
unnar (Church of Scientology) 
brjóta í bága við þýsku stjórnar-
skrána og hann muni fela þar til 
bærri undirstofnun ráðuneytis 
síns að vinna að því að fá sett 
lögbann á hana. Þetta var haft 
eftir Schäuble í vikublaðinu Bild 
af Sonntag í gær. 

Áður höfðu innanríkisráðherrar 
þýsku sambandslandanna sextán 
ályktað einróma að starfsemin 
bryti gegn stjórnarskránni og 
bæri að banna. Vísindaspeki-
kirkjan hefur um árabil verið 
undir eftirliti þýskra stjórnvalda á 
grundvelli gruns um að hún „stríði 
gegn friðsamlegri lýðræðisskip-
an“ landsins.  - aa

Vísindaspeki í Þýskalandi: 

Ráðherra vill 
banna samtökin

WOLFGANG SCHÄUBLE

BRUNI „Þetta er náttúrlega ansi 
sárt enda er þetta tjón upp á að 
minnsta kosti 70 milljónir,“ segir 
Ragnar Magnússon, skemmti-
staðaeigandi í Reykjavík og eig-
andi bifreiðanna tíu sem brunnu 
til kaldra kola í porti við iðnaðar-
húsnæði í Vogunum í gærmorgun.

Bílarnir voru allir í dýrari kant-
inum. Þarna var til dæmis stór 
Hummer, tveir bílar af gerðinni 
BMW auk Prowler og Dodge 
Charger sem Ragnar segir hálf-
gerða safngripi. 

Bílarnir biðu þess að vera 
þrifnir og að því loknu hugðist 
Ragnar selja þá flesta. Félagi 
Ragnars, Annþór Karlsson sem 
býr í Vogunum, útvegaði honum 
geymsluplássið en eigandi lóðar-
innar, Ólafur Ragnar Guðsteins-
son, vissi ekki af veru bílanna þar. 
Ekki náðist í Annþór í gær.

Lögreglan á Suðurnesjum rann-
sakaði brunavettvanginn í gær en 
ekkert lá fyrir um upptök eldsins í 
gærkvöld. „Það er ýmislegt sem 
bendir til þess að um íkveikju sé 
að ræða en við getum þó ekki úti-
lokað að það hafi kviknað í á annan 
hátt, til að mynda út frá rafmagni,“ 
segir Jóhannes Jensson aðstoðar-
yfirlögregluþjónn. Hann segir að 
lögregla telji ekkert grunsamlegt 
við veru bílanna í portinu en þeir 
höfðu aðeins staðið þar í örfáa 
daga.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins höfðu ýmsir bæjarbúar 
furðað sig á þessum dýru bílum í 
óvöktuðu portinu og þeir sem 
blaðið ræddi við í gær voru sam-
mála um að það væri „skítalykt af 
málinu.“ 

Það voru íbúar í nágrenninu 
sem urðu varir við eldinn og 

slökkviliðið var kallað út á sjötta 
tímanum. 

„Portið virtist vera alelda þegar 
við komum á staðinn og það var 
töluvert um sprengingar,“ segir 
Sigmundur Eyþórsson, slökkvi-
liðsstjóri Brunavarna Suðurnesja. 
Greiðlega gekk að slökkva eldinn 
enda voru aðstæður eins og best 
var á kosið. 

Nokkrum klukkustundum fyrr 
slökkti slökkviliðið eld í gömlum 

torfkofa á hafnarsvæðinu skammt 
frá. Lögregla útilokar ekki að 
brunarnir tveir tengist og að 
kveikt hafi verið í á báðum 
stöðum. 

Ragnar á erfitt með að trúa því 
að kveikt hafi verið í bílunum af 
ásettu ráði. „Mér finnst líklegra 
að einhverjir hafi verið að leika 
með eld sem hafi farið úr 
böndunum,“ segir Ragnar. 

 thorgunnur@frettabladid.is

Líklegt að kveikt hafi verið 
í tíu lúxusbílum og báti
Tugmilljóna króna tjón varð í Vogum á Vatnsleysuströnd í gær þegar tíu nýlegir bílar brunnu til kaldra 
kola. Lögregla segir margt benda til þess að kveikt hafi verið í. „Skítalykt af þessu,“ segja íbúar í Vogunum.

LJÓT AÐKOMA Lítið er eftir af glæsikerr-
unum tíu og spíttbátnum sem einnig 
var geymdur í portinu. MYND/VÍKURFRÉTTIR

SÉÐ YFIR PORTIÐ Annþór, félagi Ragnars, útvegaði geymsluplássið í portinu en þar er algengt að fólk fái að geyma dót.
MYND/SVERRIR

GENGIÐ 07.12.2007



Palladine EPT4250MD LCD
Upplausn: 1920 x 1080 punktar
Skerpa: 1.600 : 1
Birta: 500 cd/m2
2 x HDMI tengi

42”

full
1080P
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lensk valmynd

Íslensk valm
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Palladine 37” Full HD EPT3750MD
Íslenskt valmyndakerfi
Upplausn: 1920 x 1080 punktar
Skerpa: 800 : 1
Birta: 500 cd/m2
Mynd í mynd
2 x HDMI tengi

Palladine á íslensku37”

Ármúli 26 
Sími 522 3000  •  www.hataekni.is

full
1080P

Verð áður 189.995 kr.

Jólatilboð 
     169.995 kr.

Verð áður 179.995 kr.

Jólatilboð 
     149.995 kr.

Verð áður 199.995 kr.

Jólatilboð 
     179.995 kr.

Hitachi 37" L37V01 LCD
Upplausn: 1920 x 1080 punktar
Skerpa: 800 : 1
Birta: 500 cd/m2
2 x HDMI tengi

37”

full
1080P

Palladine EPT3250MD LCD
Upplausn: 1366 x 768 punktar
Skerpa: 1.600 : 1
Birta: 550 cd/m2
2 x HDMI tengi

32”

Verð
     89.995 kr.

Verð áður 199.995 kr.

Jólatilboð 
     169.995 kr.
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Palladine EPT2650M LCD
Upplausn: 1366 x 768 punktar
Skerpa: 1.000 : 1
Birta: 500 cd/m2
HDMI tengi

Verð
     69.995 kr.

Starfsmaður 
Hátækni kemur 
heim til þín, setur 
upp tækið og tengir 
gegn vægu gjaldi. 

Þjónustan er í boði á
höfuðborgarsvæðinu.

ÞJÓNUSTA VIÐ 
UPPSETNINGU

Erum komin 

         í jólaskap

Veggfesting         

fylgir

SKÖRP
SJÓNVÖRP

Opnunartími: virka daga 9-18  |  laugardaga 12-17  |  sunnudaga 12-17 Fæst hjá söluaðilum um land allt.
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di
l
1
0
c
n

Palladi
Íslenskt val
Upplausn: 1
Skerpa: 800
Birta: 500 c
Mynd í myn

Íslensk valmynd

Íslensk valmynd

T2650M LCD
punktar
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Hitachi 42" P42HO1 plasma 
Upplausn: 1024 x 1080 punktar
Skerpa: 10.000 : 1
Birta: 1500 cd/m2
2 x HDMI tengi

42”
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HEILBRIGÐISMÁL Lyfjastofnun hefur 
fengið 262 tilkynningar um fals-
aða lyfseðla á sjö árum. Á sama 
tímabili var stofnuninni tilkynnt 
um 68 stolnar lyfseðlablokkir af 
heilbrigðisstofnunum með tæp-
lega 3.000 lyfseðilseyðublöðum. 
Lyfseðlarnir ganga kaupum og 
sölum á götunni. Þrátt fyrir aukið 
eftirlit er erfitt að koma í veg fyrir 
að lyf séu svikin út.

Sigurður Guðmundsson land-
læknir segir að fölsunarmál komi 
reglulega upp og séu af tvennum 
toga. „Annars vegar eru þetta 
heilbrigðisstarfsmenn, sem ekki 
hafa heimild til að skrifa út lyf, 
sem einhvern veginn hafa komist 
yfir lyfseðla og falsað þá, og svo 
þeir sem tengjast heilbrigðis-
kerfinu ekki neitt og breyta eða 
stela lyfseðlum í leit sinni að 
fíknilyfjum.“ 

Sigurður segir að ýmislegt hafi 
verið gert til að koma í veg fyrir 
fölsun en það fyrirbyggi ekki 
fölsun þeirra nema að hluta. „Um 
skjalafals er að ræða og því eru 
málin kærð til lögreglu en þegar 
heilbrigðisstarfsmenn eiga í hlut 
er alvara málsins enn meiri og 
getur þýtt missi á starfsleyfi fyrir 
viðkomandi.“ 

Fölsun lyfseðils flokkast sem 
skjalafals í almennum hegningar-
lögum og slík mál eru kærð til lög-
reglu þegar upp um þau kemst. 
Samkvæmt afbrotatölfræði ríkis-
lögreglustjóra eru 286 mál skráð 
síðan 1999. Algeng aðferð til föls-
unar er að breyta upplýsingum á 
gildum lyfseðli frá lækni en einnig 
eru seðlar falsaðir frá grunni með 
stolnum lyfseðilseyðublöðum. Frá 
2001 hefur 68 lyfseðlablokkum 

verið stolið af heilbrigðisstofnun-
um með alls 2.975 eyðublöðum. 
Geir Jón Þórisson, yfirlögreglu-

þjónn á höfuðborgarsvæðinu, segir 
að þessir óútfylltu lyfseðlar gangi 
kaupum og sölum hjá fíkniefna-
neytendum. 

Sigurbjörn Gunnarsson, fram-
kvæmdastjóri Lyfju, segir öll mál 
sem koma upp vera tilkynnt. „En 
það eru mörg dæmi um að menn 
komast upp með þessar falsanir 
þar sem starfsfólk lyfjaverslana 
áttar sig ekki alltaf á svikunum.“  

Miklar vonir eru bundnar við 
að fölsunarmálum fækki með raf-
rænni sendingu lyfseðla, sem 
tekin verður upp á næsta ári. 
Samkvæmt upplýsingum frá 
Lyfjastofnun verður útgáfa lyf-
seðla á pappír þó áfram við lýði. 
Heildarfjöldi lyfseðla árið 2004 
var um tvær milljónir talsins.

 svavar@frettabladid.is

EF ÞÚ GETUR BORIÐ HANN

PAKKINN

600 KR.

Fíknilyfja aflað með 
fölsuðum lyfseðlum
Fíkniefnaneytendur komast ítrekað upp með að svíkja út lyf, þrátt fyrir aukið 
eftirlit. Lyfjastofnun fær árlega fjölda tilkynninga um falsaða lyfseðla og tugir 
slíkra mála eru kærðir til lögreglu. Stolnir lyfseðlar ganga kaupum og sölum.

Í LYFJAVERSLUN Það getur verið erfiðleikum bundið fyrir starfsfólk lyfjaverslana að 
greina á milli falsaðra og ófalsaðra lyfseðla.

1999 20
2000 35
2001 18 18 351
2002 49 61 436
2003 32 38 291
2004 43 52 404
2005 40 47 826
2006 28 26 335
2007 21* 20 332

* 1. janúar til 30. nóvember

**68 lyfseðlablokkum hefur verið stolið síðan 2001 

og þessir lyfseðlar eru úr þeim.

FALSAÐIR OG 
STOLNIR LYFSEÐLAR

Lögregla Lyfja-
stofnun

Stolnir 
lyfseðlar**

SUÐUR-KÓREA, AP Þúsundir manna 
reyna nú með skóflum og fötum að 
hreinsa olíu af Mallipo-strönd á 
vesturströnd Suður-Kóreu eftir 
versta olíuleka í sögu landsins. 
Einnig vinna 105 skip að því að 
hreinsa sjóinn úti fyrir ströndinni. 
Óvíst er hve lengi verður unnið að 
hreinsunarstarfinu en margir 
sjálfboðaliðanna berjast við 
höfuðverk og ógleði vegna olíu-
fnyksins. 

10,5 milljónir lítra af olíu 
helltust í hafið síðasta föstudag 
þegar prammi sem losnað hafði 
frá dráttarbát í vondu veðri rakst 
á stórt olíuskip sem lá við festar. 
Seint í gær höfðu um 514 tonn af 
olíu verið hreinsuð, eða um 5 pró-
sent af heildarlekanum.

Tekist hafði að stöðva lekann úr 
olíuskipinu í gær. Olía hafði þá 

borist á land á átján kílómetra 
breiðum kafla strandarinnar. 
Fuglalífi og fiskeldi stóð ógn af 
menguninni. 

Mallipo er ein fjölsóttasta 
strönd Suður-Kóreu en hún er um 
150 km suðvestur af höfuðborginni 
Seúl.   - eá

HREINSUNARSTARF Þúsundir sjálfboðaliða kepptust í gær við að safna saman olíunni 
á Mallipo-strönd.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Versta olíumengunarslys í sögu Suður-Kóreu:

10,5 milljónir olíulítra í hafið

Telur þú að mansal viðgangist 
á Íslandi?
Já 68%
Nei 32%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Saknarðu friðarsúlunnar?

Segðu skoðun þína á visir.is.

BANDARÍKIN, AP Óþekktur byssu-
maður gekk aðfaranótt sunnu-
dags inn á stúdentagarð fyrir 
unga kristilega trúboða í þjálfun 
og hóf skothríð sem varð tveim-
ur íbúum að bana og særði tvo 
aðra. 

Árásarmannsins var enn leitað 
þegar langt var liðið á gærdag-
inn. Þá fréttist af því að maður 
hefði skotið á fólk fyrir utan 
kirkju í Colorado Springs, um 
110 km frá vettvangi fyrri 
árásarinnar. Ekki var að svo 
stöddu ljóst hvort sami maður 
hefði verið að verki. 

Samkvæmt fyrstu fréttum í 
gærkvöld höfðu að minnsta kosti 

fjórir orðið fyrir skoti í seinni 
árásinni en um ástand þeirra var 
ekki vitað nánar.

Að sögn talsmanns lögreglu í 
Denver-úthverfinu Arvada, 
Susan Medina, átti fyrri árásin 
sér stað skömmu eftir miðnætti, 
á garði sem rekinn er af trúboðs-
samtökunum „Ungt fólk með 
hlutverk“ (Youth with a Miss-
ion). Hún sagði hin látnu vera 23 
ára karl og 26 ára konu. Þá hefðu 
tveir karlmenn, 22 og 23 ára, 
hlotið misalvarleg skotsár.  - aa

Tvær skotárásir í Colorado í Bandaríkjunum: 

Trúboðsnemar myrtir í Denver

FRÁ VETTVANGI Rannsóknarlögreglu-
maður kannar vettvang fyrri árásarinnar 

í Denver-úthverfinu Arvada. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

UTANRÍKISMÁL Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir utanríkisráðherra 
verður í dag meðal ræðumanna á 
málþingi um mannréttindi í 
utanríkisstefnu Íslands, sem fram 
fer við Háskólann á Akureyri. Við 
sama tækifæri mun Ingibjörg 
opna formlega nýja heimasíðu 
framboðs Íslands til öryggisráðs 
Sameinuðu þjóðanna. 

Í fréttatilkynningu er bent á að 
í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar-
innar séu mannréttindi sett á 
oddinn „og því tímabært að velta 
fyrir sér hvar við stöndum og 
hvert við stefnum þegar mann-
réttindi í alþjóðamálum eru 
annars vegar“.  - aa

Framboð til öryggisráðs SÞ: 

Nýr framboðs-
vefur opnaður

KJÖRKASSINN
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Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is

Stór og lítil heimilistæki, símtæki og ljós í miklu úrvali.

Gæðaryksugur frá Siemens.
Virkilega þrífandi hrífandi.

Þessi er nauðsynleg við jólabaksturinn.

Er ekki upplagt
að fá sér ný ljós
fyrir jólin?
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Rekstrarvörur
- vinna með þér  

Réttarhálsi 2 • 110 Reykjavík
Sími: 520 6666 • Fax: 520 6665

sala@rv.is • www.rv.is

Opnunartími í 

verslun RV í desember:

Mánudaga til föstudaga

frá kl. 8:00 – 18:00

Laugardaga 

frá kl. 10:00 – 16:00

Ferkantaður diskur, 25cm
3 stk 3.185 kr.

Einar Kristjánsson,
framreiðslumaður
sölumaður hjá RV

Á tilboði í desember 2007
- Valdar gerðir af Pillivuyt postulíni

VARNARMÁL „Þetta er talsvert 
merkileg yfirlýsing,“ segir 
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 
utanríkisráðherra um þá einhliða 
yfirlýsingu Carls Bildt, utanríkis-
ráðherra Svíþjóðar, að Svíar muni 
ekki sitja aðgerðalausir hjá ef 
annað ESB-ríki eða norrænt ríki 
verður fyrir árás.

„Ég hef áður sagt að Svíþjóð 
mun ekki vera óvirkt ef áfall eða 
árás er gerð á annað ESB-land. Nú 
nær þetta líka til Noregs og 
Íslands,“ hefur norska dagblaðið 
Aftenposten eftir Carl Bildt og 

hefur eftir honum að þetta hljóti 
að vera gagnkvæmt. 

Ingibjörg Sólrún segir að yfir-
lýsing Bildt sé til marks um þá 
þróun sem eigi sér stað í sænskum 
stjórnmálum á sviði utanríkismála. 
Svíar ætli sér að auka hlut sinn í 
samstarfi á sviði öryggis- og 
varnarmála í Evrópu. 

„Ég var búin að skynja þessa 
þróun en yfirlýsingin sem slík 
kemur mér nokkuð á óvart, ekki síst 
vegna þess að það virðist ekki vera 
það breiður stuðningur við hana,“ 
segir utanríkisráðherra. - ghs

SKYNJAÐI ÞRÓUNINA „Ég var búin að skynja þessa þróun en yfirlýsingin sem slík 
kemur mér nokkuð á óvart,“ segir Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utanríkisráðherra. 

Svíar sitja ekki aðgerðalausir ef ráðist er á Ísland:

Yfirlýsingin kemur 
ráðherra á óvart

1. Hver er höfundur nýrrar 
bókar um málarann Erró?

2. Hvaða leikmaður Manchest-
er United skoraði sitt 100. 
úrvalsdeildarmark um helgina?

3. Hvað heitir breski kajak-
ræðarinn sem fór huldu höfði í 
þrjú ár?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 46

LISSABON, AP Leiðtogar aðildar-
ríkja Evrópusambandsins og Afr-
íkusambandsins luku fundi sínum 
í Lissabon í gær án þess að 
mjakast nær sátt um nýtt ramma-
samkomulag um viðskipti milli 
grannálfanna tveggja. Að svo 
skyldi fara bætti gráu ofan á 
svart eftir að deilur um Simbabve 
og Darfúrhérað settu mjög mark 
sitt á fundinn. 

Abdoulaye Wade, forseti Sen-
egals, sagði flesta Afríkuleiðtoga 
hafa hafnað tillögum Evrópusam-
bandsins að fríverslunarsamn-
ingi, eða svonefndum EPA-samn-
ingum (European Partnership 
Agreements). Fyrir leiðtoga-

fundinn hafði verið vonast til að í 
samkomulagsátt myndi miða 
varðandi þessa samninga en í 
reiðilegum ummælum Wades á 
blaðamannafundi mátti greina að 
andrúmsloftið á fundinum hefði 
ekki boðið upp á það. 

Þetta er í fyrsta sinn í sjö ár 
sem ráðamenn allra 53 aðildar-
ríkja Afríkusambandsins og ESB-
ríkjanna 27 eiga með sér slíkt 
samráð.  

Á opnunardegi fundarins á 
laugardag spöruðu Angela 
Merkel, kanslari Þýskalands, 
Anders Fogh Rasmussen, forsætis-
ráðherra Danmerkur, og fleiri 
evrópskir leiðtogar ekki gagnrýni 

sína í garð Roberts Mugabe, for-
seta Simbabve, sem mætti til 
Lissabon þrátt fyrir að Evrópu-
sambandið beitti stjórn hans 
þvingunaraðgerðum vegna mann-
réttindabrota og óstjórnar. Hann 
svaraði gagnrýninni í gær og 
sagði hina evrópsku gagnrýnend-
ur sína uppfulla af hroka. Þeir 
væru ekki til þess bærir að gagn-
rýna þróun mála í Afríku.  - aa

MUGABE SAMUR VIÐ SIG Simbabve-
forseti, hér til vinstri er hann yfirgaf 

fundarstaðinn í Lissabon, vísaði gagnrýni 
í sinn garð til föðurhúsanna. 

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Spennuþrungnum leiðtogafundi Evrópu- og Afríkuríkja í Lissabon er lokið: 

Engin sátt náðist um viðskiptamál

VEISTU SVARIÐ?
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ÍRAK, AP Þjóðaröryggisráðgjafi 
Íraks, Mouwaffak al-Rubaie, sagði 
í gær að Bandaríkjastjórn yrði að 
gefa sig á tal við ráðamenn í Íran, 
vildi hún tryggja öryggi í heims-
hlutanum. Með þessu talar Al-
Rubaie þvert á það sem bandaríski 
varnarmálaráðherrann tjáði tor-
tryggnum ráðamönnum Persaflóa  -
ríkja, en þar talaði hann um nauð-
syn þess að þessi ríki tækju virkan 
þátt í að beita Íransstjórn 
þrýstingi. 

Þessi ágreiningur endurspeglar 
vel hve erfið sú stefna er í fram-
kvæmd sem Bandaríkjastjórn er 
að reyna að fylgja gagnvart Íran; 
einangra landið annars vegar og 
jafnvel hóta því að beita það her-
valdi, og reyna jafnframt að fá 
Írana í lið með sér í 
að stuðla að stöðug-
leika og öryggi í 
Írak. 

Hættan er sú að 
Íranar geti alið á 
frekari óstöðugleika 
í Írak telji þeir að 
Bandaríkjamenn séu 
að beita sig órétt-
mætum þrýstingi 
vegna kjarnorkumálanna. Þar með 
væri sá þrýstingur til þess fallinn 
að grafa undan öryggi í heims-
hlutanum, sem Bandaríkjastjórn 
þykist vera að reyna að vernda 
með því að hindra að Íranar geti 
komið sér upp kjarnorkuvopnum. 

Áskorun íraska þjóðaröryggis-
ráðgjafans um að Bandaríkjastjórn 
bæri sig eftir betri samskiptum við 
ráðamenn í Teheran kemur á sama 
tíma og þeir síðarnefndu hafa sagst 
vera að skoða tillögu Íraksstjórnar 
um að efnt verði til fjórðu lotu 
beinna viðræðna á sendiherrastigi 
milli erindreka Bandaríkjanna og 
Írans um öryggismál í Írak. 

Al-Rubaie sagði á lokadegi 
öryggismálaráðstefnu í Barein að 
Bandaríkjamenn yrðu að gera 

meira til að vekja 
áhuga Írana á að 
leggja sitt af mörk-
um til að stuðla að 
öryggi í Írak. 

„Uns Bandaríkin 
fást af alvöru við 
Íran ... er langtíma-
öryggi í heimshlutan-
um í vafa,“ sagði Al-
Rubaie. 

Bandaríkjastjórn hefur neitað 
að eiga nokkrar beinar viðræður 
við Írana um kjarnorkuáætlun 
þeirra uns þeir hafa hætt auðgun 
úrans. Því hafa Íranar vísað á bug 
og segja stöðugt að kjarnorku-
áætlun þeirra miði einvörðungu að 
friðsamlegri raforkuframleiðslu, 
ekki að þróun kjarnorkuvopna eins 
og Bandaríkjamenn og ýmsir 
bandamenn þeirra saka þá, Írana, 
um. 

Leyniþjónustustofnanir Banda-
ríkjanna komust í nýbirtri skýrslu 
að þeirri niðurstöðu að Íranar væru 
ekki að vinna að kjarnorkuvígvæð-
ingu. Þessi niðurstaða hefur grafið 
undan harðlínustefnu Bandaríkja-
stjórnar gagnvart Íran.

  audunn@frettabladid.is

„Uns Bandaríkin fást af al-
vöru við Íran er langtíma-

öryggi í heimshlut-
anum í vafa.“ 

MOUWAFFAK AL-RUBAIE, 
ÞJÓÐARÖRYGGISRÁÐGJAFI ÍRAKS.

SMÁRALIND SÍMI 545 1550      GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500      KRINGLUNNI SÍMI 545 1580

ÍS
L

E
N

S
K

A
/S

IA
.I

S
/U

T
I 

39
98

6 
12

/0
7

Brettapakkar
20% afsláttur

x10

Toppasett
200 stykki 
í hjólatösku

Fullt verð 19.900 kr.
Safnkortshafar borga aðeins

9.900 kr.
auk 1000 punkta

Tilboðið gildir til 31.01. 2008
eða á meðan birgðir endast.

Toppar 1/4" 4–14 mm, toppar 
1/2" 15–32 mm, fastir lyklar, 
sexkantar, tangir og bitar í 
góðri áltösku á hjólum. 
Samtals 200 stykki. 
Sniðug jólagjöf. 

Safnkortstilboðin fást á þjónustustöðvum N1 
og í verslun N1 Bíldshöfða 9.

BYGGÐAMÁL „Þetta hefur dregist svolítið en nú 
er þetta allt að koma,“ segir Guðmundur 
Valgeir Magnússon, verksmiðjustjóri kalkþör-
ungaverksmiðjunnar á Bíldudal. Verksmiðjan 
var vígð í apríl síðastliðnum en fyrsti farmur-
inn af unnum kalkþörungi var útskipaður þaðan 
7. nóvember.

„Auðvitað skilur maður það að heimamenn 
hafi verið orðnir óþreyjufullir að sjá aðeins 
kalkþörung sendan héðan óunninn en það má 
alltaf búast við einhverjum töfum á að verk-
smiðja komist í gang þegar er verið að hefja 
svona rekstur. Hjá okkur var það aðallega 
vegna vanhönnunar en það er búið að kippa því 
í lag að mestu. Við vorum nú bara að pakka 50 
tonnum af unnum kalkþörungi fyrir skömmu.“

Aðspurður hvort írska fyrirtækið Celtic Sea 
Minerals, sem er stærsti eigandi verk-

smiðjunnar, hafi reist hana einungis til að fá 
aðgang að kalkþörungnum í Arnarfirði og leggi 
því litla áherslu á að hann sé unninn á Bíldudal 
segir hann það alls ekki rétt. „Það er frekar að 
með tímanum verði framleiðslan færð í 
auknum mæli hingað frá Írlandi,“ segir hann. 

Enn er óunninn kalkþörungur sendur úr 
Arnarfirði til vinnslu á Írlandi. „Núna sendum 
við svona um 60 prósent unnið og 40 prósent 
óunnið en svo stefnum við að því að allt verði 
sent út unnið.“ 

Átta starfsmenn vinna í verksmiðjunni en 
Guðmundur Valgeir segir að til standa að fjölga 
þeim í framtíðinni.  - jse

Til stendur að fjölga starfsmönnum kalkþörungaverksmiðjunnar á Bíldudal:

Ekki reist á fölskum forsendum

GUÐMUNDUR VALGEIR MAGNÚSSON Verksmiðjustjór-
inn með óunninn kalkþörung. Hann segir að írska 

fyrirtækið hafi ekki reist verksmiðjuna aðeins til þess 
að fá aðgang að kalkþörungi í Arnarfirði. FRÉTTABLAÐIÐ/JÓN 

KOSIÐ UM STJÓRNARSKRÁ Meðlimur 
stjórnarskrárþings Bólivíu greiðir 
atkvæði með handaruppréttingu á 
fundi þingsins í Oruro í gær. Stjórnar-
andstæðingar sniðgengu þingið og því 
var ný stjórnarskrá samþykkt. Hún fer 
nú fyrir þjóðaratkvæði.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Bandaríkin 
nálgist Íran
Þjóðaröryggisráðgjafi Íraksstjórnar hvetur Banda-
ríkjastjórn til að ræða við ráðamenn í Íran, vilji hún 
ná árangri í að stuðla að öryggi í heimshlutanum. 

MOUWAFFAK AL-RUBAIE Þjóðarörygg-
isráðgjafi Íraks talar á öryggismálaráð-
stefnunni í Barein í gær.   FRÉTTABLAÐIÐ/AP

BOÐSKAPURINN MEÐTEKINN Michael Mullen, flotaforingi og forseti bandaríska her-
ráðsins, hlýðir á túlkaða ræðu á öryggismálaráðstefnunni í Barein í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/AP



... er vildarþjónusta sem hentar fjölskyldunni í hvaða 

mynd sem hún er og er án endurgjalds.

Í fjölskylduvildinni getur fjölskyldan notið fjárhagslegs 

ávinnings í formi endurgreiðslu og fríðinda.

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

Skráðu fjölskylduna á spron.is fyrir áramót 

og þú gætir tryggt henni endurgreiðslu þessa árs!

Fjölskyldan í ótal myndum

„Við erum stór og samheldin fjölskylda“

„Við erum lítil og ánægð fjölskylda“

„Ég er mín eigin fjölskylda“

Fær fjölskylda þín endurgreiðslu?

SPRON Fjölskylduvild ...

Endurgreiðsla og fríðindi sem munar um! 
• Endurgreiðsla á hluta af greiddum vöxtum vegna 

skuldabréfa, íbúðarlána, erlendra lána, yfirdrátta 
og víxla.

• Sérkjör á tryggingum hjá VÍS 

• 50% endurgreiðsla af debetkortaárgjöldum 

• Vegleg inngöngugjöf, möguleiki á tómstunda-
styrkjum og margt fleira

Hæsta endurgreiðsla á einstakling 
í SPRON Fjölskylduvild fyrir árið 2006 nam 68.672 kr.! 
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ALÞINGI Franskar orrustuþotur 
sem væntanlegar eru hingað til 
lands til eftirlits og æfinga í vor 
munu fljúga eftirlitsflug vopnað-
ar fallbyssum og flugskeytum. 
Þetta kom fram í svari Ingibjargar 
Sólrúnar Gísladóttur utanríkisráð-
herra við fyrirspurn á Alþingi.

Steingrímur J. Sigfússon, for-
maður Vinstri grænna, sagði enga 
þörf fyrir boðaða komu erlendra 
orrustuþota. Hann spurði ráð-
herra hvort til stæði að þessar 
orrustuþotur bæru vopn, og þá 
hvernig vopn, og hvort beiting 
vopna yrði æfð.

Ingibjörg Sólrún sagði mismun-
andi eftir löndum hvort orrustu-
þotur sem stunda myndu eftirlits-
flug yrðu vopnaðar. Breskar og 
bandarískar þotur flygju til dæmis 
óvopnaðar, en franskar og 
spænskar þotur bæru flugskeyti 
og hlaðnar fallbyssur á eftirlits-
ferðum sínum. Norskar og danskar 
þotur væru aðeins vopnaðar þegar 
þær flygju til móts við óþekkt loft-
för. Ingibjörg sagði að ekki yrði 
heimilt að æfa vopnabeitingu hér 
á landi.

Fastaráð Atlantshafsbandalags-
ins lagði áherslu á að yrðu þotur 

sem hingað koma til eftirlits ekki 
vopnaðar yrðu vopn til staðar til 
að fullnægja varnarþörf, sagði 
Ingibjörg. Geymslur væru til 
staðar til að geyma vopnin flygju 
vélarnar óvopnaðar.

Steingrímur sagði miður að ekki 
væri til sjálfstæð varnarstefna, 
stjórnvöld settu það í hendur 
erlendum ríkjum hvort þoturnar 
yrðu vopnaðar. Ekki væri eftir-
sóknarvert að þessar flugvélar 
bæru vopn, enda líklegt að þær 
vildu bæði æfa lágflug og aðflug 
að flugvöllum. 
 brjann@frettabladid.is

Franskar orrustuþot-
ur verða vopnaðar
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utanríkisráðherra upplýsir að herþotur sem 
væntan legar eru til landsins til æfinga verði vopnaðar. Steingrímur J. Sigfússon, 
formaður Vinstri grænna, segir miður að ekki sé til sjálfstæð varnarstefna.

VOPNAÐAR Stefnt er að því að franskar orrustuþotur af gerðinni Mirage 2000 fljúgi eftirlitsflug hér á landi næsta vor. Þær fá ekki 
að æfa beitingu vopna hér á landi. NORDICPHOTOS/AFP
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Gáfaðar græjur 
Nýju HP Photosmarttækin tala saman, milliliðalaust. Engin tölva! 
Þú einfaldlega tengir myndavélina beint í prentarann eða stingur 
minniskortinu í hann og prentar út myndirnar þínar.

SÖLU- OG ÞJÓNUSTUAÐILAR: Omnis - Reykjanesbæ, Akranesi, Borgarnesi • TRS - Selfossi
Eyjatölvur - Vestmannaeyjum • Verslun Opinna kerfa - Reykjavík

SÖLUAÐILAR: Bókaverslun Þórarins Stefánssonar - Húsavík • Hátíðni - Höfn • Kaupfélag Skagfirðinga - Sauðárkróki • Netheimar -
Ísafirði • A4 • Start tölvuverslun - Kópavogi • Tölvutækni - Kópavogi • Office 1 • Munus - Hafnarfirði • Snerta Ísland - Vogum

Aseta ehf 
Tunguháls 17
110 Reykjavík
sími: 533 1600
aseta@aseta.is
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Gíraffinn 
10 ára!

Einstakt afmælistilboð

Í tilefni af því að 10 ár eru liðin síðan Flex hóf 
framleiðslu á „gíraffa“ fyrir sandpappír, til að 
slípa sparsl á veggjum og í lofti, verða gíraffa-
vörur á sérstöku tilboðsverði til 14. desember.
 
Með öllum Flex-gíröffum sem keyptir eru fram 
til 14. des., gefum við 1400W gripmattara, 
1200W grip-hjámiðjuslípara, gíraffatösku og 
gíraffahúfu frá Flex.
 
Gildir meðan birgðir endast!
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Sparisjóðurinn styrkir félagasamtök sem vinna starf sem 

snýr að börnum og unglingum með geðraskanir. Allir 

landsmenn geta lagt þessu góða málefni lið en Sparisjóðurinn 

leggur fram 1.000 kr. fyrir hönd hvers viðskiptavinar sem 

vill láta gott af sér leiða með því að styrkja félag innan 

söfnunarinnar. Farðu inn á spar.is eða komdu við á næsta 

afgreiðslustað Sparisjóðsins og gefðu þinn styrk.
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FASTEIGNAMARKAÐUR Stöðug aukn-
ing hefur verið í veltu á fast-
eignamarkaði hér á landi frá 
árinu 2001 með einni undantekn-
ingu þegar velta dróst saman árið 
2006. Meðalverð fasteigna hefur 

tvöfaldast á 
þessum tíma 
samkvæmt 
samningum. 
Það hefur 
hækkað úr 
tæpum 15 
milljónum 
króna árið 
2001 í rúmar 
30 milljónir 
króna í lok 
nóvember 
árið 2007. 

Þetta kemur fram í Húsum & 
lögum, fréttabréfi Fasteigna-
mála. 

Þegar veltan á þessu ári er 
skoðuð kemur í ljós að heildar-
velta hverrar viku á höfuðborg-
arsvæðinu er um sex milljarðar 
króna sem er svipað og veltan 
var að meðaltali á sama svæði á 
árinu. Meðalupphæð á hverjum 
kaupsamningi er á bilinu 33 til 37 
milljónir króna. Það er meira en 

meðaltal ársins á höfuðborgar-
svæðinu sem er rúmar 30 millj-
ónir króna eftir því sem fram 

kemur í fréttabréfinu. „Sam-
kvæmt þessu er fasteignamark-
aðurinn ekki að dragast saman. 

Frekar getum við sagt að hann 
hafi verið nokkuð líflegur með 
aukningu í upphafi árs og góðum 
toppum innan ársins,“ segir þar. 

Velta á fasteignamarkaði á 
höfuðborgarsvæðinu hefur snar-
aukist frá 2001 til nóvemberloka 
2007, eða úr 81 milljarði í 286 
milljarða og er búist við að hún 
verði 310 milljarðar í heild nú í 
árslok. Samningar verða þó 
líklega ekki jafn margir og þeir 
voru metárið 2004. 

„Menn eru að tala um samdrátt 
á fasteignamarkaði og að fast-
eignaverð hafi lækkað hér eins 
og á hinum Norðurlöndunum og í 
Bandaríkjunum en það er ekki 
sjáanlegt samkvæmt þessum 
tölum,“ segir Svanur Guðmunds-
son, ritstjóri fréttabréfsins. 

„Þó að bankarnir hafi dregið 
saman lánveitingar og hækkað 
vexti þá sést það ekki á þessum 
tölum hvað svo sem gerist í fram-
haldinu. Ekki er ólíklegt að fólk 
fari meira yfir í erlendu lánin 
enda eru þau hagkvæm með til-
liti til verðbólguáhrifa á íslensku 
krónuna,“ segir Svanur.

Í öllum tilvikum er talað um 
veltu á höfuðborgarsvæðinu.  - ghs

SVANUR 
GUÐMUNDSSON

Stöðug aukning hefur verið í veltu á fasteignamarkaði hér á landi frá 2001:

Fasteignaverð hefur tvöfaldast síðan 2001 

UPPBYGGING Í VATNSENDAHVERFI Mikil uppbygging á sér stað víða á höfuðborgar-
svæðinu og á næstu misserum kemur fjöldi nýrra íbúða á markaðinn.

FASTEIGNIR Samningar um kaup 
þjóðkirkjunnar á kirkju og 
þremur íbúðum á varnarsvæðinu 
fyrrverandi á Miðnesheiði voru 
undirritaðir á miðvikudaginn.

Kirkjan var reist af Banda-
ríkjamönnum sem notuðu hana til 
að þjónusta hermenn og aðra 
starfsmenn liðs síns hér á landi. 
Keilir, miðstöð vísinda, fræða og 
atvinnulífs, hefur undanfarið haft 
aðsetur í kirkjunni að því er segir 
á heimasíðu Þróunarfélags 
Keflavíkurflugvallar. Það voru 
Magnús Gunnarsson, stjórnarfor-
maður félagsins, og Karl Sigur-
björnsson biskup sem skrifuðu 
undir samninginn. Kaupverðið er 
155 milljónir króna. - gar

Samningar undirritaðir:

Kaupa kirkju 
varnarliðsins

SKRIFAÐ UNDIR SAMNING Magnús 
Gunnarsson og Karl Sigurbjörnsson 
skrifuðu undir kaupsamninginn.

MYND/ÞRÓUNARFÉLAG KEFLAVÍKURFLUGVALLAR
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Ferðaskrifstofa

Verð frá 39.900 kr. á mann m.v. 2 í gistingu á Paraiso, 
Las Tartanas eða sambærilegri gistingu í 7 nætur. 
Aukavika: 15.000 kr. á mann, bókast á skrifstofu.

Verð frá 44.900 kr. á mann m.v. 2 í gistingu á Roque Nublo, 
Montemar eða sambærilegri gistingu í 7 nætur. 
Aukavika: 18.000 kr á mann, bókast á skrifstofu.

*Gisting getur verið íbúð, stúdíó, smáhýsi eða hótelherbergi.
Takmarkað sætaframboð og gisting í boði í hverja brottför 
- fyrstur kemur fyrstur fær. 

MENNTUN Enga heildstæða stefnu um kennslu varð-
andi kynferðislegt ofbeldi gegn börnum og 
barnavernd er að finna innan háskólanna og 
virðist sem kennsla á þessu sviði sé að mestu háð 
áhuga þeirra kennara sem þar starfa. Hvergi var 
að finna umfjöllun um kynferðislegt ofbeldi gegn 
börnum á netinu, samkvæmt niðurstöðum 
könnunar Barnaheilla.

Í 32 námskeiðum í íslenskum háskólum var að 
einhverju leyti fjallað um kynferðislegt ofbeldi 
gegn börnum. Þar af voru sautján námskeið í 
Háskóla Íslands og fimm námskeið í Lögreglu-
skóla ríkisins. 

Barnaheill telur mikilvægt að mótuð verði 

stefna í kennslu varðandi kynferðislegt ofbeldi, 
þar sem fagfólk á fyrrnefndum sviðum er í 
lykilhlutverki í forvörnum og fræðslu á þessu 
sviði, meðferðum og stuðningi við börn og 
foreldra þeirra og meðferðarúrræðum og refs-
ingu fyrir gerendur. Því er mikilvægt að fagfólk 
þekki einkenni barna sem hafa orðið fyrir 
kynferðislegu ofbeldi.

Þetta kemur fram í niður stöðum könnunar 
Barnaheilla sem kynntar voru á hádegisfundi á 
miðvikudag. Könnunin var gerð sumarið 2007 á 
áherslum í kennslu á háskólastigi í menntamálum, 
félags- og heilbrigðismálum, dómskerfinu og í 
löggæslu um kynferðislegt ofbeldi á börnum.  - eb

Fagfólk fær ekki fullnægjandi kennslu um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum:

Mikilvægt að þekkja einkennin

MENNTUN Kynjamunur hefur 
minnkað í öllum greinum frá 
árinu 2003 og er ekki marktækur 
2006 í náttúrufræði og stærð-
fræði. Innan náttúrufræðinnar 
eru piltar marktækt betri í eðlis- 
og efnafræði em stúlkur hafa 
meiri þekkingu á vísindalegri 
aðferð. Kynjamunur í náttúru-
fræði er áberandi mestur á Aust-
urlandi 2006. Stúlkur standa sig 
þar mun betur en piltar. Þetta 
kemur fram í niðurstöðum PISA-
könnunarinnar 2006. 

Júlíus K. Björnsson, forstöðu-
maður Námsmatsstofnunar, segir 
að kynjamunur hafi minnkað í 
öllum greinum á Íslandi milli 

áranna 2003 og 2006 og sé ekki 
marktækur í náttúrufræði og 
stærðfræði. Kynjamunur í nátt-
úrufræði sé áberandi mestur á 
Austurlandi þar sem stúlkur 
standi sig mun betur en strákar. 
Strákar standi sig hins vegar 
miklu betur en stelpurnar ef 
prófað sé á óhefðbundinn hátt.

„Við vorum með heimsins 
mesta kynjamun en höfum hann 
ekki lengur. Finnar eru nú með 
mesta kynjamuninn í lestri 
stúlkum í hag,“ segir hann.

Júlíus hafnar þeirri gagnrýni á 
framkvæmd PISA að allir 
fimmtán ára nemendur á Íslandi 
séu bornir saman við úrtak í 

öðrum löndum. Hann bendir á að 
þetta geri könnunina aðeins áreið-
anlegri hvað Íslendinga varðar.

Lesskilningur fari tvímæla-
laust versnandi hér. Strákarnir 
séu langt á eftir stelpunum þannig 
að með því að hífa þá upp myndi 
staðan snarbatna í samanburði 
við aðrar þjóðir. „Þetta er eitt-
hvað sem við verðum að taka 
alvarlega og reyna að bæta,“ 
segir hann.  - ghs

FINNAR MEÐ MESTA MUNINN „Finnar 
eru nú með mesta kynjamuninn í lestri 

stúlkum í hag,“ segir Júlíus K. Björnsson, 
forstöðumaður Námsmatsstofnunar.

Kynjamunur hefur minnkað í öllum greinum samkvæmt PISA 2006:

Kynjamunur er mestur á Austurlandi

HEILBRIGÐISMÁL Landlæknir telur 
mikilvægt að geymslutími dul-
kóðaðra persónuupplýsinga í 
lyfjagagnagrunni embættisins 
verði lengdur. Geymslutíminn er 
þrjú ár sem takmarkar möguleika 
heilbrigðisstarfsmanna til að nýta 
upplýsingarnar í almannaþágu. 
Málið er ekki til skoðunar hjá 
Persónuvernd en endurskoðun 
laganna er hafin innan heilbrigð-
isráðuneytisins. 

Sigurður Guðmundsson land-
læknir segir embættið hafi gert 
athugasemdir við að gögnunum 
sé eytt eftir aðeins þrjú ár. „Það 
eru í raun engin haldbær rök 
fyrir því að eyða þeim eftir þenn-
an tiltekna tíma og við spyrjum af 
hverju er verið að eyða þessum 
upplýsingum yfirleitt. Hverra 
hagsmuna erum við að gæta með 
því að eyða þeim? 

Sigrún Jóhannesdóttir, forstjóri 
Persónuverndar, segir að ekkert 
formlegt erindi hafi borist stofn-
uninni um breytingar á lögum um 

lyfjagagna-
grunn landlækn-
is. Málið sé því 
ekki til skoðun-
ar eða afgreiðslu. 
„Rökin á sínum 
tíma fyrir að 
þrjú ár væru 
nægjanlega 
langur geymslu-
tími voru að á 
þeim tíma væri 
hægt að viðhafa 
lögboðið eftirlit 

landlæknis og ganga þannig frá 
gögnum að mögulegt væri í fram-
tíðinni að vinna alla tölfræði sem 
nauðsynleg væri fyrir hið opin-
bera.“ 

Sigurður segir að lyfjagagna-
grunnurinn hafi fjölmarga kosti. 
„Hægt er að sjá ávísanavenjur 
tiltekins hóps lækna og bera þær 
saman eftir aldri sjúklinga, kyni 
og búsetu. Til dæmis er hægt að 
nota lyfjagagnagrunninn til að 
skoða af nákvæmni ef óvenjuleg 

aukaverkun lyfs kemur fram, 
sem ekki var vitað um áður.“ Sig-
urður segir notkun upplýsinga á 
þennan hátt vera mikilvæga í far-
aldsfræðilegum skilningi og því 
fyrir almenna heilsu fólks í land-
inu. Gagnagrunnurinn er notaður 
til að fylgjast með ávísunum 
lækna á ávanabindandi lyf og 
hugsanlegri misnotkun þar á. 
„Þetta er mun mikilvægara en 
eftirlitið og vegur mun þyngra 
fyrir heilsugæslu í landinu,“ segir 
Sigurður.

Einar Magnússon, skrifstofu-
stjóri í heilbrigðisráðuneytinu, 
segir að endurskoðun á lögum um 
lyfjagagnagrunninn sé hafin. 
„Lenging á varðveislu gagna er 
það sem stefnt er að.“

Ýmsar aðrar breytingar eru 
taldar æskilegar að mati land-
læknisembættisins, til dæmis að 
skýra ákvæði laganna um almennt 
eftirlit með lyfjaávísunum lækna 
og um aðgang einstaklinga að 
eigin gögnum.   svavar@frettabladid.is

Notagildi upplýsinga 
takmarkað af lögum
Landlæknir telur mikilvægt að geymslutími dulkóðaðra persónuupplýsinga 
verði lengdur. Stuttur geymslutími takmarkar notagildi upplýsinga sem nýst 
gætu í almannaþágu. Heilbrigðisráðuneytið hefur lögin til skoðunar.

LYFJAVERSLUN Lyfjagagnagrunnur landlæknis getur nýst á margvíslegan hátt. Lög takmarka notagildið. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Í GINI ÚLFALDANS Súdanskur úlfalda-
hirðir reynir að láta sér fátt um 
finnast þótt úlfaldinn sýni honum 
nokkuð gróf atlot á úlfaldamarkaðn-
um í Kartúm. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SIGURÐUR 
GUÐMUNDSSON 
LANDLÆKNIR
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Sannur jólaandi á aðventunni hjá Toyota
Starfsfólk Toyota Kópavogi er komið í jólaskap og býður þér að upplifa sannkallaða 
jólastemningu á Nýbýlaveginum og styrkja gott málefni í leiðinni. 

Við bjóðum upp á rjúkandi heitt súkkulaði og smákökur og allir sem reynsluaka nýjum bíl geta 
unnið flugmiða fyrir tvo með Icelandair til Bandaríkjanna á Saga Business Class.

Það mikilvægasta er þó að við gefum 500 manns kost á að láta gott af sér leiða, sýna 
sannan jólaanda í verki og velja úr þeim gjöfum sem eru á staðnum, pakka inn og skilja 
eftir undir jólatrénu okkar með jólakveðju. Við komum gjöfunum svo til Mæðrastyrks-
nefndar Kópavogs fyrir jólin – og allir fá þá eitthvað fallegt.

Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Allir fá þá 
eitthvað fallegt …
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„Hvernig komst 
maðurinn úr 
landi, ef hann 
var ekki með 
vegabréf, 
nema þeir hafi 
ekkert tekið 
af honum 
vegabréfið?“ 
spyr Kristín 
Tómasdóttir, 
starfsmaður 
ÍTR, um mann 
sem grunaður 
var um nauðgun, en braut farbann 
lögreglunnar og fór úr landi.

„Hann var nýsloppinn úr gæslu-
varðhaldi og var settur í farbann, sem 
á að vera einhvers konar lausn, en því 
virðist ekki vera fylgt eftir. 

Mér finnst mjög alvarlegt að menn 
sem grunaðir eru um glæpi – og mér 
þykir nú eiginlega alvarlegast að þessi 
maður er grunaður um kynferðislegt 
ofbeldi – geti þrátt fyrir farbann 
stungið af og fundist jafnvel aldrei 
aftur. 

Ég skil ekki hvaða eftirlit er með 
þessu farbanni, því þetta er að gerast 
núna í annað sinn á stuttum tíma. 
Þegar menn eru settir í farbann þá er 
það ekkert að ástæðulausu. Ég get 
náttúrlega ekki fullyrt það en ég held 
að hann hefði ekki komist úr landi 
ef um manndrápsmál hefði verið að 
ræða.“ 

nær og fjær

„ORÐRÉTT“

SJÓNARHÓLL
FARBANNI EKKI FYLGT EFTIR

Skilur ekki 
eftirlitið

KRISTÍN 
TÓMASDÓTTIR
Starfsmaður ÍTR

■ Samskeyting upp-
hrópunarmerkis og 
spurningarmerkis, kallað 
„interrobang“ á ensku, er 
lítt notað greinarmerki í 
enskri tungu sem sam-
einar hlutverk merkjanna 
tveggja. Bandaríkjamaður-
inn Martin K. Speckter bjó merk-
ið til árið 1962, vegna þess að 
hann taldi að auglýsingar myndu 
líta betur út ef það væri notað í 
stað þess að rita bæði upp-
hrópunar- og spurningarmerki. 
Nafnið interrobang er búið til 
úr orðunum interrogatio, sem 
þýðir „ræðuspurning“ á latínu, og 
bang, sem er slanguryrði prent-
ara yfir upphrópunarmerkið.

MÁLFRÆÐI:
UPPHRÓPUNAR-
SPURNINGARMERKIÐ

„Það er bara allt gott að frétta,“ segir Drífa 
Snædal sem verið hefur áberandi í ólgusjó 
stjórnmálanna að undanförnu. „Þannig að 
það er bara verið að standa vaktina. Ég er 
hérna hjá Vinstri grænum að reyna að stýra 
þessum flokki. Í þessu felst meðal annars að 
skipuleggja fundi og koma okkar góða málstað 
á framfæri. Svo gerðust þau undur og 
stórmerki í fyrradag að það kom skýrsla 
frá Ríkisendurskoðun varðandi vatns-
réttindin í Þjórsá og inntak hennar 
bendir til þess að það hafi ekki 
aðeins verið huglaust heldur 
beinlínis ólöglegt að framselja 
vatnsréttindum til Lands-
virkjunar þremur dögum fyrir 
kosningar. Þannig að við erum 
bara á fullu í baráttu fyrir Þjórsá, 
náttúruvernd og jafnrétti.“

En lífið snýst ekki aðeins um pólitík hjá 
Drífu. „Ég er komin í jólaskap enda er 

aðventan gengin í garð og hana ber 
að nýta í lestur góðra bók og að 
borða góðan mat með góðu víni. 
Nú er ég að klára bókina Óreiða á 

striga sem er þroskasaga Karítasar 
Jónsdóttur skráð af Kristínu Marju 

Baldursdóttur. Það er ánægjulegt 
að endurnýja kynnin við Karítas.

En svo á dóttir mín afmæli 
um miðjan desember þannig 
að þá verður húsið fyllt af 
börnum, vinum og vanda-
mönnum. Svo þegar það er 

afstaðið er best að spýta í 
lófana og svo allt verði klárt fyrir 

jólin,“ segir Drífa og er svo rokin 
aftur í annir stjórnmálanna.     

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? DRÍFA SNÆDAL, FRAMKVÆMDASTÝRA VINSTRI GRÆNNA

Aðventa með bók, mat og veigar

Stofnfjárútboð SpHún

Sparisjóður Húnaþings og Stranda býður nú út nýtt stofnfé að 
nafnverði kr. 723.653.846. Farið er með útboðið skv. reglum um 
almennt útboð verðbréfa, en stofnfjáreigendur sem skráðir eru 
við upphaf útboðsins eiga forgangsrétt til áskriftar í samræmi við 
hlutfallslega eign sína, sbr. lög um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 
og samþykktir sjóðsins.

Útboðstímabilið er 10. - 17. desember 2007 og fellur áskrift 
í eindaga 31. desember 2007. Verð hverrar krónu nafnverðs í 
útboðinu er kr. 1,051465 og er heildarverðmæti útboðsins því 
kr. 760.896.691. Heildarnafnverð stofnfjár fyrir hækkunina er kr. 
1.249.810.647 og verður eftir hækkunina kr. 1.973.464.493, að því 
gefnu að allt seljist. 

Umsjónaraðili útboðsins er Sparisjóðurinn í Kefl avík og má nál-
gast lýsingu og önnur gögn sem tengjast útboðinu á heimasíðu 
Sparisjóðs Húnaþings og Stranda www.sphun.is og í afgreiðslum 
hans frá og með 10. desember 2007.

Sparisjóðsstjórn

Jakobína Björk Sigvaldadóttir dýralækn-
ir gerði aðgerðina á læðunni Ronju í 
sumar en Kristín og Hörður ákváðu að 
Ronja skyldi fá að lifa eftir að Jakobína 
fullvissaði þau um að hún gæti lifað góðu 
lífi með þrjá fætur. 

„Þrífættir kettir geta hlaupið, stokkið 
upp í tré og haga sér nánast alveg eins 
og heilbrigðir kettir með fjóra fætur,“ 
segir hún. „Þess vegna verður fólk að 
spyrja sig: „Er rétt að lóga ketti eða láta 
hann lifa með fötlun sem hann getur vel 
aðlagast?“ Ef við sjáum fram á að dýrið 
þjáist ekki og líði vel er ekkert því til 
fyrirstöðu að það hafi þrjá fætur.“ 

Örfáir kettir og hundar eru aflimaðir á hverju 
ári en þar sem læknisfræðinni hefur fleygt 

mikið fram tekst dýralæknum að bjarga 
sífellt fleiri löppum. Þegar aflimun er 
eina úrræðið segir Jakobína að yfirleitt 
þurfi að beita gæludýraeigendur 
svolitlum fortölum. „Fólk á erfitt með að 
hugsa sér fötluð dýr og við verðum að 
telja því trú um að dýrinu geti liðið vel 
þótt það missi fót. En í öllum tilfellum 
verður fólks steinhissa á hvað dýrin 
aðlagast vel.“  

Jakobína segist hafa orðið vör við 
mikla hugarfarsbreytingu hjá gæludýra-
eigendum. „Áður var það viðtekin venja 
að svæfa dýr ef þau slösuðust eða 

veiktust. Nú vill fólk gera hvað það getur til að 
bjarga dýrunum sínum enda er svo margt sem 
hægt er að gera fyrir þau.“  - bs

Jakobína Björk Sigvaldadóttir dýralæknir gerði aðgerðina á Ronju:

Erfitt að hugsa sér fötluð dýr

JAKOBÍNA 
DÝRALÆKNIR 

Þegar læðan Ronja tekur 
á sprett er ekki að sjá að 
hún sé frábrugðin flestum 
köttum. Það er ekki fyrr 
en hún hægir á sér að hún 
byrjar að stinga við og 
maður tekur eftir að á hana 
vantar löpp. 

Læðan Ronja er þriggja ára.  Hún 
hefur verið heimilisköttur hjá 
Herði Sveinssyni og Kristínu 
Guðnadóttur í rúmt ár og er í 
miklu uppáhaldi hjá dóttur þeirra 
Lilju Berglindi og Leonharð, syni 
Harðar. Þar til í sumar var Ronja 
fjórfætt en hvarf sporlaust í 
sumar. Þrátt fyrir mikla leit 
fannst hún hvergi en skilaði sér í 
hús viku síðar.  Við vorum 
auðvitað himinlifandi en tókum 
eftir að hún haltraði mikið,“ segir 
Hörður. Á mánudeginum var 
rokið með Ronju upp á Dýra-
læknastofu í Garðabæ þar sem 
kom í ljós að hún hafði hlotið ljótt 
brot á mjaðmagrind og að hægri 
afturlöpp hennar var illa brotin. 
Að öllum líkindum hafði hún 
orðið fyrir bíl.
 Dýralæknirinn taldi að hægt 
væri að bjarga löppinni og Ronja 
fór því undir hnífinn. Í miðri 
aðgerð fékk Kristín hins vegar 
símtal. „Læknirinn hringdi og 
sagði að löppin væri mun verr 
farin en talið var,“ segir Kristín. 
„Við þurftum því að taka ákvörð-
un um það hvort það ætti að 
aflima eða svæfa hana.“ 

Eftir þónokkrar vangaveltur 

ákváðu þau að Ronja skyldi fá 
annað tækifæri. „Læknirinn full-
vissaði okkur um að kettir gætu 
lifað góðu lífi þótt þá vantaði 
löpp,“ segir Kristín. „Ég hef 
aldrei átt kött með jafnmikinn 
karakter og Ronja. Hún hafði líka 
greinilega lagt mikið á sig til að 
komast aftur heim og átti skilið 
að halda lífi.“ 

Ronja þurfti að gangast undir 
aðra aðgerð þar sem löppin var 
fjarlægð. Hún þurfti því að dvelja 
nokkra daga á dýraspítalanum 
áður en hún kom heim, en heimil-
isfólkið var duglegt að heim-
sækja hana á meðan. 

Eftir heimkomuna var Ronja 
nokkuð framlág og átti erfitt með 
að fóta sig og hélt sig til hlés á 
meðan sárin greru. 

„Það hafði alltaf verið mikill 
leikur í henni og við vorum vissu-
lega farin að hafa áhyggjur af því 
að hún yrði ekki söm,“ segir 
Hörður. „En dag einn stóð Ronja 
hins vegar á fætur, haltraði af 
stað og tók svo skyndilega á 
sprett eftir gólfinu. Og það var 
ekki að sjá á henni að á hana 
vantaði fót. Síðan hefur hún verið 
eins og hún á að sér að vera, leik-
ur við hvurn sinn fingur og stekk-
ur upp á stóla eins og ekkert sé.“ 

Ronja hefur ekki farið út eftir 
slysið og varð óttaslegin þegar 
hún sá bíla út um glugga. Nú hefur 
hún hins vegar safnað kröftum og 
kjarki og langar að fara út aftur 
en Hörður og Kristín ætla að bíða 
með að hleypa henni út þar til þau 
flytja bráðum í hverfi þar sem 
bílaumferð er minni.

Kristín segir að þótt mikið hafi 
reynt á bæði köttinn og heimilis-
fólkið hafi þolraunin verið þess 
virði. „Þetta háir henni lítið sem 
ekkert og eftir allt sem hefur 

gengið á þykir okkur auðvitað 
enn meira vænt um hana.“ 

Hörður og Kristín hafa nú látið 
tryggja Ronju og vona að hún 
eigi eftir að vera hjá þeim mjög 
lengi. „Það er eins gott því 

aðgerðin kostaði formúgu. Þetta 
er sjálfsagt einn dýrasti köttur í 
borginni,“ segja þau hlæjandi. 
„En hún er hverrar krónu 
virði.“ 

 bergsteinn@frettabladid.is

Hleypur um á þremur jafnfljótum

Í FAÐMI FJÖLSKYLDUNNAR  Leonharð, Lilja Berglind og Hörður með heimilisköttinn 
Ronju, sem hefur fengið að reyna ýmislegt undanfarna mánuði. Á myndina vantar 
Kristínu Guðnadóttur.   FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

RONJA Það er mikill leikur í Ronju. Þótt 
hún stingi við þegar hún gengur hleypur 
hún og stekkur eins og ekkert sé. 

NÝKOMIN HEIM  Ronja var ekki ásjáleg eftir aðgerðina og heldur framlág eftir að hún 
kom heim. 

Hvað varð um oblát-
urnar?

„Krakkarnir fá pizzur og 
snúða og auðvitað er öllum 
börnum á ferm ingaraldrinum 
velkomið að taka þátt þó þau 
tilheyri öðrum trúfélögum.“

SÉRA SR. KRISTJÁN BJÖRNSSON 
SÓKNARPRESTUR UM FERMINGAR-
MÓT Í LANDAKIRKJU Í VESTMANNA-
EYJUM.

sudurland.is 5.desember

En í Rúmfatalagern-
um?

„Þetta var svolítið erfitt fyrst, 
aðallega þar sem eiginkonan 
neitaði að láta sjá sig með 
mér í Bónus.“

REYNIR TRAUSTASON, RITSTJÓRI DV, 
UM ÞAÐ ÞANN TÍMA ÞEGAR HANN 
BYRJAÐI AÐ GANGA MEÐ HATTA.

24 stundir 8. desember
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Svona erum við

fréttir og fróðleikur

FRÉTTASKÝRING
GUÐSTEINN BJARNASON
gudsteinn@frettabladid.is

Góður hundur 
      á gott skilið

Hunda nammi 
(harðfisktöflur)

Hunda bitafiskur

Íslensk framleiðsla 
úr úrvals hráefni.

Fæst í Bónus

Leiðtogafundur Evrópusambandsins og 
Afríkusambandsins fer fram nú um helgina í 
portúgölsku höfuðborginni Lissabon. Þetta er 
í fyrsta sinn í sjö ár sem fram fer slíkur alls-
herjarsamráðsfundur leiðtoga allra þeirra 80 
ríkja, sem aðild eiga að báðum samtökum. 

Hvað er Afríkusambandið? 
Afríkusambandið (AU), er yfirþjóðlegt banda-
lag 53 Afríkuríkja. Það var stofnað árið 2001 
sem arftaki Einingarsamtaka Afríku (OAU) 
og Efnahagsbandalags Afríku (AEC). Meðal 
langtímamarkmiða Afríkusambandsins er að 
koma á sameiginlegum gjaldmiðli (afró) og 
sameiginlegum her, sem og fleiri stofnunum 
sem annars eru aðeins á valdi þjóðríkja, svo 
sem sameiginlegri „ríkis“-stjórn. Markmið 
sambandsins er að hjálpa til við að tryggja 
lýðræði, mannréttindi og sjálfbæran efnahag 

Afríkuríkja, einkum og sér í lagi með því að 
binda enda á innbyrðis átök þeirra og með 
því að koma á fót skilvirkum innri markaði að 
fyrirmynd Evrópusambandsins. 

Hver er forsaga sambandsins? 
Sögulegar rætur Afríkusambandsins má rekja 
aftur til upphafs sjöunda 
áratugarins, þegar Banda-
lag Afríkuríkja var stofnað 
að frumkvæði Kwame 
Nkrumah, þáverandi 
forsætisráðherra Gana. Í 
kjölfarið fylgdu nokkrar 
tilraunir til að koma á 
einingu Afríkuríkja. Ein 
þeirra var stofnun Eining-
arsamtaka Afríku árið 1963 og önnur stofnun 
Efnahagsbandalags Afríku árið 1981. Gagn-

rýnisraddir sögðu Einingarsamtökin gera lítið 
til að verja réttindi afrískra borgara og  voru 
samtökin oft kölluð einræðisherraklúbbur. 

Hugmyndina að stofnun Afríkusambands-
ins má rekja til miðs tíunda áratugarins, 
þegar Muammar Gaddafí Líbýuleiðtogi hafði 
frumkvæði að því að ríkisstjórna- og þjóð-

arleiðtogar Einingarsamtaka 
Afríku undirrituðu Sirte-
yfirlýsinguna í september 
1999, þar sem kallað var eftir 
stofnun Afríkusambandsins. 
Á framhaldsleiðtogafundum 
í Lome árið 2000 og Lusaka 
árið 2001 var stofnskrá 
Afríkusambandsins og fram-
kvæmdaáætlun samþykkt. 

Afríkusambandið hóf formlega störf sem slíkt 
í Durban í júlí 2002. 

FBL-GREINING: AFRÍKUSAMBANDIÐ

Einingarsamtök 53 Afríkuríkja

Leyniþjónustustofnanir 
Bandaríkjanna eru sex-
tán talsins, hvorki meira 
né minna. Þær hafa hver 
sinn sess innan bandaríska 
stjórnkerfisins og hver 
þeirra hefur sínu hlutverki 
að gegna.

Í síðustu viku sendu allar leyni-
þjónustustofnanir Bandaríkjanna 
frá sér sameiginlega skýrslu um 
kjarnorkumál í Íran, þar sem 
staðfest var að Bandaríkjamenn 
hefðu engar heimildir um að Íran-
ar hefðu í hyggju að koma sér upp 
kjarnorkuvopnum. Þeim fréttum 
fylgdu þau tíðindi að leyniþjón-
ustustofnanirnar væru samtals 
sextán, sem væntanlega kom ein-
hverjum á óvart því þegar talað 
er um leyniþjónustu Bandaríkj-
anna dettur flestum líklega ekki 
annað í hug en CIA, og kannski 
FBI líka. 

CIA og FBI þekktastar
Leyniþjónustan CIA og alríkis-
lögreglan FBI eru vissulega 
þekktastar þessara sextán stofn-
ana. CIA er reyndar sú eina þeirra 
sem telst sjálfstæð stofnun vegna 
þess að hún heyrir ekki undir 
neitt ráðuneyti, en hinar heyra 
allar undir eitthvert ráðuneyt-
anna í ríkisstjórn Bandaríkjanna. 
Til dæmis heyrir FBI undir dóms-
málaráðuneytið.

Hlutverk CIA og FBI er ólíkt 
því FBI fæst bæði við rannsókn 
glæpamála og við að greina hættu 
sem stafað getur af glæpastarf-
semi, jafnt innlendri sem erlendri, 
meðal annars hryðjuverka-
starfsemi. Verkefni CIA eru hins 
vegar einkum á erlendum vett-
vangi, felast í því að afla upplýs-
inga um önnur lönd og vera banda-
rískum stjórnvöldum til ráðgjafar 
um hættu sem stafað gæti að 
utan.

Umsvif varnarmálaráðuneytisins
Flestar leyniþjónustustofnanir 
Bandaríkjanna starfa hins vegar 
undir merkjum varnarmálaráðu-
neytisins. Þar má fyrst nefna 
leyniþjónustu varnarmálaráðu-
neytisins, Defence Intelligence 
Agency, sem hefur höfuðstöðvar í 
Pentagonbyggingunni og veitir 
bæði varnarmálaráðherra og yfir-
manni herráðsins ráðgjöf. 

Innan vébanda varnarmálaráðu-
neytisins eru auk þess þrjár stór-
ar leyniþjónustustofnanir: þjóðar-
öryggisstofnunin NSA, sem fylgist 
með og hlerar erlend boðskipti, 
meðal annars símtöl og netsam-
skipti, eftirlitsstofnunin NRO 
sinnir gervihnattanjósnum og 
landmælingastofnunin NGA sér 
um kortagerð og skylda starfsemi 
í þágu þjóðaröryggis. 

Þar að auki hefur hver hinna 
fjögurra deilda bandaríska hers-
ins, nefnilega sjóher, landher, 
flugher og landgönguliðar, sína 
eigin leyniþjónustustofnun.

Fleiri ráðuneyti njósna
Heimavarnaráðuneytið, sem stofn-
að var eftir árásirnar á New York 
og Washington haustið 2001, 
hefur einnig umfangs-
mikla leyniþjónustu-
starfsemi innan sinna 
veggja og utanríkis-
ráðuneytið er 
sömuleiðis með 
eigin leyniþjón-
ustudeild sem 
hefur það hlut-
verk að greina 
margvíslega 
þróun á alþjóða-
vettvangi og vera 
utanríkisráðherra 
til ráð gjafar. 

Sérstök leyniþjón-
ustudeild er einnig í 
orkumálaráðuneytinu, sem 
safnar meðal annars upplýs-
ingum um kjarnorkuógn 
og aðrar hættur sem 
tengjast orkumálum, 
og fjármálaráðu-
neytið fæst við að 
greina þær hætt-
ur sem steðja að 
fjármálakerfi 
Bandaríkjanna 
og rannsakar 
einnig fjármögn-
un alþjóðlegrar 
glæpastarfsemi og 
hryðjuverka. 

Þá er starfrækt 
leyniþjónustudeild á 
vegum bandarísku strand-
gæslunnar, sem heyrir undir 
heimavarnaráðuneytið, og sömu-
leiðis stundar fíkniefnalögreglan, 
sem eins og FBI heyrir undir 
dómsmálaráðuneytið, býsna viða-

mikla 
njósna-

starfsemi.

Breytingar árið 
2002

Til þess að samhæfa 
störf allra þessara 

stofnana hafa 
þær með sér 

samstarfs-
vettvang 
sem upp á 
ensku 
heitir ein-
faldlega 
The Unit-
ed States 
Intelli-

gence 
Commun-

ity, eða leyni-
þjónustusam-

félag 
Bandaríkjanna.

Miklar breytingar 
voru hins vegar gerðar á skipu-
lagningu allrar leyniþjónustu-
starfsemi Bandaríkjanna eftir 11. 
september 2001. George W. Bush 

forseta og meðráðherrum hans 
þótti ástæða til að stokka upp í 
kerfinu, sem þótti hafa brugðist 
með því að geta ekki séð fyrir og 
komið í veg fyrir hryðjuverk af 
þessari stærðargráðu.

Nýtt ráðuneyti, heimavarna-
ráðuneytið, var stofnað strax árið 
eftir og snemma árs 2005 var svo 
stofnað nýtt embætti yfirmanns 
bandaríska leyniþjónustu-
samfélagsins, Director of National 
Intelligence, sem auk þess að hafa 
yfirumsjón með störfum stofnan-
anna sextán er forseta og öðrum 
ráðamönnum Bandaríkjanna til 
ráðgjafar.

John Negroponte gegndi fyrstur 
manna þessu embætti en í febrúar 
síðastliðnum urðu mannaskipti 
þegar Michael McConnel, fyrr-
verandi herforingi sem kominn 
var á eftirlaun, tók við af honum. 

YFIRMAÐUR LEYNIÞJÓNUSTUSAMFÉLAGSINS Michael McConnell, fyrrverandi 
herforingi, tók í febrúar síðastliðnum við störfum sem yfirmaður allra leyniþjónustu-
stofnana Bandaríkjanna. Á bak við hann má sjá fána með skjaldarmerkjum þessara 
stofnana. NORDICPHOTOS/AFP

Leynibrall í sextán stofnunum

> Bíógestir á Íslandi.

HEIMILD: HAGSTOFA ÍSLANDS
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Sjálfstæð stofnun
CIA Leyniþjónusta Bandaríkjanna 
(Central Intelligence Agency)

Dómsmálaráðuneytið
FBI Alríkislögregla Bandaríkjanna 
(Federal Bureau of Investigation)
DEA Fíkniefnalögregla Bandaríkj-
anna (Drug Enforcement Adminis-
tration)

Varnarmálaráðuneytið
Leyniþjónusta varnarmálaráðuneyt-

isins (Defence Intelligence 
Agency)

NSA Þjóðaröryggis-
stofnun Banda-

ríkjanna 
(National 

Security 
Agency)
NRO Eftir-
litsstofnun 
(National 

Reconnaissance Office)
NGA Landmælingastofnun (National 
Geospatial-Intelligence Agency)
Leyniþjónusta sjóhersins
Leyniþjónusta landhersins
Leyniþjónusta flughersins
Leyniþjónusta landgönguliðsins

Heimavarnaráðuneytið
Leyniþjónustustarfsemi heimavarna-
ráðuneytisins
Leyniþjónusta strandgæslunnar

Utanríkisráðuneytið
Leyniþjónustudeild utanríkisráðu-
neytisins

Orkumálaráðuneytið
Leyniþjónustudeild orkumálaráðu-
neytisins

Fjármálaráðuneytið
Leyniþjónustudeild fjármálaráðu-
neytisins

STOFNANIRNAR SEXTÁN

Velferðarráð Reykjavíkur hefur óskað 
eftir því að borgin finni hentugan 
stað fyrir færanleg 
smáhýsi fyrir 
utangarðsfólk. 
Björk Vilhelms-
dóttir er formaður 
velferðarráðs.
Hvers vegna 
smáhýsi fyrir 
utangarðsfólk?
Þetta er úrræði 
sem hefur gefið 
góða raun 
erlendis. Húsun-
um verður úthlut-
að fólki sem gerir dvalarsamning í 
ákveðinn tíma þannig að þetta verður 
heimili fólks en ekki bara skjól. 
Hvernig eru þessi smáhýsi? 
Þessi hús eru 26 fermetrar og þau 
eru sérhönnuð fyrir félagsbústaði. 
Þetta eru stálgrindarhús með gólfhita 
svo í þeim er hlýtt og notalegt. Þarna 
er salernis- og eldunaraðstaða og 
lágmarks útbúnaður eins og borð, 
rúm og stólar. 
Hvar er æskilegt að húsin verði 
staðsett?
Það er ekki ólíklegt að þau verði sett 
niður á framtíðarbyggingarlandi borg-
arinnar. Við eigum efni í sex hús og 
eitt hefur þegar verið sett saman. Við 
vonumst til að finna stað fyrir þau öll.

SPURT & SVARAÐ
SMÁHÝSI HANDA UTANGARÐSFÓLKI

Heimili en 
ekki skýli

BJÖRK VILHELMS-
DÓTTIR
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FRÁ DEGI TIL DAGS

Umræðurnar um Biblíuþýðing-
una að undanförnu sýna styrk 

kristninnar. Deilur um það hvort 
skrifað skuli um „bræður“ eða 
„systkini“, hvort Kristur sé 
„eingetinn“ eða „einkasonur“, 
hvort skrifað standi „þeir“ eða 
„þau“, „vér“ eða „við“ og svo 
framvegis – þessar umræður 
hljóta að vera kirkjunnar mönnum 
fagnaðarefni því að hvað sem öðru 
líður sýna þær að Biblían er hið lif-
andi orð en ekki dauður bókstafur. 
Biblían er texti sem er í sífelldri 
mótun og á í eilífri samræðu við 
það fólk sem hann notar.

Biblían er með öðrum orðum 
opinn texti – kristni er opið kerfi, 
sem er ein skýringin á velgengni 
hennar og þeirra þjóðfélaga sem 
gegnsýrð eru af henni, þó að hún 
sé fráleitt eina trúarkerfið sem 
þannig háttar um, eins og stundum 
mætti ætla af tali drýldnustu 
talsmanna hennar: ýmis fjölgyðis-
trúarbrögð, eins og til að mynda 
hindúasiður með Indverjum eða 
heiðinn siður Íslendinga hafa 
þennan opna og gagnvirka 
eiginleika líka svo að kerfið getur 
sogað allt í sig og tilbeiðslu-, 
kerfis- og leyndardómaþörf 
manneskjunnar er fullnægt án 
þess að fólk þurfi að undirgangast 
boð og bönn úr allt öðrum veru-
leika á borð við bann við 
svínakjötsneyslu. 

Samhengið í íslenskum 
bókmenntum
Fyrir utan bókstafstrúarmenn sem 
vilja breyta Biblíunni í nokkurs 
konar Kóran og nýhaldsmenn sem 
æpa felmraðir „pólitísk rétthugs-
un!!“ þegar þeir sjá virkilega 
ógnvænleg orð á borð við „systir“ 
þá hafa einkum guðfræðingar og 
málfræðingar tekið þátt í umræð-
unni um nýju Biblíuþýðinguna. Það 
er dálítið kynlegt hve lítið 

bókmenntafræðingar hafa tjáð sig 
um þessa þýðingu. Hvar eru nú 
allir þýðingafræðingarnir? Margt 
ágætt fólk virðist hafa lagt hönd á 
plóg við gerð þýðingarinnar – en 
voru bókmenntafræðingar, skáld 
og rithöfundar þar með í ráðum? 
Full ástæða hefði verið til þess. 
Biblían hefur nefnilega að geyma 
sjálft samhengið í íslenskum 
bókmenntum, frá Gunnlaugi 
munki og Brandi ábóta gegnum 
Odd Gottskálksson og Sveinbjörn 
Egilsson, til Gerðar Kristnýjar og 
Þórbergs, Svövu og Hannesar 
Péturssonar... svo fáein nöfn af 
handahófi séu nefnd. Allt fikt við 
stílsnið Biblíunnar gæti reynst 
varasamt. Ég kom í hús um daginn 
og skoðaði fyrstu síðuna í þessari 
miklu gersemi sem bókin er frá 
útgefandans hendi og tók strax 
eftir því að búið er að taka út flest 
öll „og“-in í  upphafi fyrstu 
Mósebókar og rjúfa þar með 
flæðið sem verður strax til. En 
þegar ég fletti upp í Bréfi Páls til 
Korintumanna og bar í fljótheitum 
saman við eldri gerð virtist mér að 
samhenginu væri sýnd virðing og 
hljómandi málmur og hvellandi 
bjalla á sínum stað eins og hjá 
Oddi.

Raunalegar deilur
Viðtökurnar við Biblíunni eru 
eflaust gremjulegar fyrir aðstand-
endur því það er þreytandi að lesa 

einungis misgáfulegt tuð eftir 
margra ára strit við eitthvað. En 
þær sýna styrk kristninnar. 
Stundum virðist manni að 
kirkjunnar menn átti sig ekki á 
þessum styrk, þeir tala eins og í 
eilífri nauðvörn.  Hálf raunalegt 
hefur verið að fylgjast með 
deilunum um það hvort prestar 
skuli venja komur sínar í skóla og 
ræða við börnin um trúmál. 
Sennilega er það satt sem Stefán 
Pálsson sagnfræðingur sagði á vef-
síðu sinni um daginn að slíkar 
heimsóknir hefðu ekki tíðkast 
forðum tíð, og að hér væri kirkjan 
að seilast inn á ný svið í trúboði 
sínu. Það er að vísu ekki að marka 
mig því að í mínum skóla kenndu 
þeir báðir séra Árelíus og Sigurður 
Haukur og báru hvor með sínum 
hætti fagurt vitni um kristin gildi, 
en þeir voru ekki þarna sem 
prestar, þannig lagað. Við búum 
kannski í fjölmenningarsamfélagi 
– en umfram allt í sekúlaríseruðu 
samfélagi og almennt talað hlýtur 
það að vera í verkahring heimil-
anna að annast trúarlegt eða 
siðrænt uppeldi barnanna. Þegar 
foreldrar sem eru beinlínis 
andsnúnir kenningum kirkjunnar 
um til dæmis fórnardauða eða 
heilaga þrenningu – já eða 
meyfæðinguna – amast við trúboði 
kirkjunnar í skólum verður að 
sýna því fólki þá lágmarks 
virðingu að hlusta á þann málflutn-
ing í stað þess að hafa í frammi 
upphrópanir um að hann sé 
hatrammur. Tíð trúræðis á Íslandi 
er liðin. Nýlegar kannanir á 
frammistöðu íslenskra ungmenna í 
til dæmis náttúrufræði sýna líka 
að ekki veitir af því að verja tíma 
barnanna í það að fjalla um það 
sem mennirnir vita nú best um 
heiminn fremur en það sem 
einhverjir menn héldu einu sinni 
um heiminn...

Lifandi Orðið 

Guðs kristni í landinu 
GUÐMUNDUR ANDRI THORSSON

Í DAG |

Sannleikanum er hver sárreiðastur
UMRÆÐAN
Lóðaúthlutanir í Kópavogi

Bæjarstjóri Kópavogs gerir máttlitla til-
raun til að draga Samfylkinguna til 

ábyrgðar vegna lóðaúthlutana í Vatnsenda-
hlíð í Fréttablaðinu þann 7. desember. Mig 
langar að leiðrétta bæjarstjórann í örfáum 
orðum. Í fyrsta lagi var fulltrúum Samfylk-
ingarinnar aldrei boðið til neins af þeim 
undirbúningsfundum þar sem meirihlutinn 
flokkaði lóðaumsóknir, hvorki í fundargerð-
um, tölvupósti eða símtölum. 

Fulltrúar Samfylkingarinnar sáu tillögur meiri-
hlutans í bæjarráði á föstudegi og höfðu laugardags-
morgun til að kynna sér málið þar sem boðað var til 
aukafundar í bæjarráði strax á mánudeginum. 
Þennan laugardagsmorgun sem við höfðum til að 
fara yfir umsóknirnar kallar bæjarstjóri fullan 
vinnudag. Ég veit ekki með hann, en ég vinn meira 
daglega en 4 klst. Á þeim fundi fórum við aðallega 
yfir þá sem voru EKKI í úthlutunarpottinum og 
miðuðust okkar tillögur við að fjölga þeim sem komu 
til greina við úthlutun. 

Það var augljóst að við gerðum almennt ekki eins 
strangar kröfur um fjárhagsstöðu og meirihlutinn. 
Þannig var okkar huglæga og persónlega mat ekki 
eins og huglægt persónulegt mat meirihlutans. Það 
er mér reyndar til efs að það hefði skilað okkur 

einhverri niðurstöðu þótt við hefðum sest 
saman yfir þessar umsóknir. Síðast þegar 
við settumst niður með það að markmiði að 
ná sátt um úthlutunarreglurnar endaði sá 
fundur með því að bæjarstjóri gekk á dyr 
með fúkyrðum. Hvers vegna? Jú við vorum 
ekki sammála. Við afgreiðslu bæjarstjórnar 
á úthlutuninni færðum við til bókar: „Enn er 
talsvert í land með að sú aðferð, sem hér er 
notuð við lóðaúthlutanir verði gegnsæ og 
sanngjörn. Vinnubrögð hafa batnað, en þau 
verða ekki viðunandi fyrr en reglurnar 
verða það skýrar að tryggt sé að hver og 
einn umsækjandi njóti sannmælis. Við 

minnum þá á fyrri tillögur Samfylkingarinnar að 
breyttum úthlutunarreglum, þar sem m.a. er fjallað 
nafnlaust um umsóknir.“ 

Bæði í minni tíð og forvera minna hefur Samfylk-
ingin lagt til að úthlutunarreglum Kópavogsbæjar 
verði breytt. Í tíð forvera Gunnars í stóli bæjar-
stjóra hafa bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar tekið 
þátt í lóðaúthlutunum og unnið af heilindum skv. 
gildandi reglum á hverjum tíma. En nú eru breyttir 
tímar. Gunnar Birgisson er stjórnmálamaður af 
gamla skólanum. Nútíma stjórnmálamenn hafa sagt 
skilið við fyrirgreiðslupólitík og sérhagsmunagæslu 
sem betur fer, það er líklega það sem bæjarstjórinn 
er svo ósáttur við! 

Höfundur er oddviti Samfylkingarinnar í Kópavogi.

GUÐRÍÐUR 
ARNARDÓTTIR

M
eðal umtöluðustu frétta utan úr heimi í liðinni viku 
var að hinar sextán leyniþjónustustofnanir Banda-
ríkjanna hefðu komizt að þeirri niðurstöðu í sam-
eiginlegri skýrslu, að stjórnvöld í Íran ynnu ekki 
markvisst að því að koma sér upp kjarnorkuvopnum 

og hefðu raunar hætt því þegar árið 2003. Þessi niðurstaða er í 
hrópandi mótsögn við málflutning George W. Bush forseta og ann-
arra talsmanna Bandaríkjastjórnar í deilunni við Íran. Og reyndar 
í mótsögn við það sem þessar sömu leyniþjónustustofnanir hafa 
haldið fram á undanförnum árum. Sjálfur hefur Bush gengið svo 
langt að segja að þriðja heimsstyrjöldin sé fyrirsjáanleg og í henni 
muni Íran leika eitt aðalhlutverkið. 

Eftir ófarirnar í Írak er ekki fjarri lagi að álykta, að leyniþjón-
ustustofnanir Bandaríkjanna vilji nú freista þess að endurheimta 
trúverðugleika með því að sýna að þær láti ekki sitjandi ríkis-
stjórn misnota sig – lengur. En slík kúvending á mati á meintri 
kjarnorkuvígvæðingarhættu frá klerkunum í Íran kallar á frekari 
skýringar. 

Bandaríkjastjórn hefur á síðustu mánuðum lagt mikla áherzlu 
á að þrýstingur alþjóðasamfélagsins á Írana verði aukinn; auk 
þess að hvetja aðildarríki öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna til 
að samþykkja enn strangari ályktun um refsiaðgerðir en þegar 
hefur verið gert, hefur Bandaríkjastjórn hert eigin einhliða refsi-
aðgerðir og látið skýrar í það skína að hún vinni að því að undir-
búa sprengjuárásir á kjarnorkustöðvar Írana til að ljá kröfunum í 
þeirra garð meira vægi. 

Frá bæjardyrum flestra Evrópubúa væru slíkar árásir á Íran 
ævintýralegt gönuhlaup og því hafa fæstir á þeim bæ velt því 
mikið fyrir sér. Í Bandaríkjunum er stemningin hins vegar allt 
önnur, og ekki hefur skort þar á orðróm um að ákvörðun um að 
Íranar yrðu beittir hervaldi sé skammt undan. Þó eru hernaðar-
sérfræðingar beggja vegna Atlantsála á einu máli um, að slík árás 
myndi hafa geigvænlegar afleiðingar, bæði fyrir Bandaríkin sjálf, 
öll Miðausturlönd og ekki sízt efnahagslíf heimsins. Erfitt er að 
ímynda sér afleiðingarnar af því að bæta við einum vígvellinum 
enn á þessum slóðum við Írak og Afganistan. 

Undir þessum kringumstæðum lætur því nærri að spyrja, hvort 
það sé ekki einfaldlega öryggis- og varnarmálaelíta Bandaríkjanna, 
sem með skýrslunni nýju er að taka í nauðhemilinn til að freista 
þess að hindra að Bush forseti grípi til þess að ákveða að ráðast á 
Íran, skyldi hann vilja gera það áður en hann lætur af embætti að 
ári. Að minnsta kosti plantar sú niðurstaða, að Íranar stefni ekki að 
því að koma sér upp kjarnorkuvopnum, efasemdum meðal banda-
rísks almennings um að hagsmunum þeirra væri þjónað með enn 
einu hernaðarævintýrinu í Austurlöndum nær. 

Leyniþjónustuskýrsla um kjarnorkumál Írans: 

Tekið í 
nauðhemilinn

AUÐUNN ARNÓRSSON

Lætur nærri að spyrja, hvort það sé ekki öryggis- og 
varnarmálaelíta Bandaríkjanna sem er að taka í 
nauðhemilinn til að freista þess að hindra að Bush 
forseti grípi til þess að ákveða að ráðast á Íran
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Ferðamálin heilla fimmtíu
Störf tengd ferðaþjónustu njóta 
vinsælda sem aldrei fyrr. Skemmst 
er að minnast gríðarlegrar ásóknar í 
flugfreyjustörf í vor og nú hafa fimm-
tíu manns sótt um stöðu ferðamála-
stjóra, og það engir smá umsækj-
endur. Níu umsækjendur 

bera titilinn 
framkvæmda-
stjóri eða 
aðstoð-
arfram-
kvæmda-
stjóri og fjórir 
eru forstöðu-
menn. 

Meðal annarra 
umsækjenda 

eru Ólafur 

Örn Haraldsson, sem nýverið lét af 
störfum sem forstjóri Ratsjárstofn-
unar, og rithöfundurinn Súsanna 
Svavarsdóttir.

Ólafur ólíklegur
Þau Ólafur og Súsanna þykja 
hins vegar harla ólíkleg til að 
hreppa hnossið. Þrír umsækj-
endur hafa helst verið nefndir í 
því sambandi, en allir eiga þeir 
bakgrunn úr ferðaþjónustu, 
sem þykir væntanlega góður 
kostur. Þau eru Magnús 
Ásgeirsson, sem um 
árabil stýrði skrifstofu 
Icelandair í París, Ársæll 
Harðarson, forstöðu-
maður markaðssviðs 
Ferðamálaráðs, og Dóra 

Magnúsdóttir, markaðsstjóri ferða-
mála hjá Reykjavíkurborg.

Langrækinn Árni
Árni Sigfússon, bæjarstjóri í Reykja-

nesbæ, býsnast í grein í 24 
stundum á laugardag enn 
yfir ummælum sem Bjarni 
Harðarson lét falla á þingi 
á fimmtudag. Bjarni sagði 

Árna eiga hluti í Þróunar félagi 
Keflavíkur og Keili, en leiðrétti 
sig skömmu síðar og bar 
við mismæli. Sár Árna gróa 
seint, að því er virðist, því 

tveimur dögum síðar 
kallar hann Bjarna enn 
lygara.

 stigur@frettabladid.is

greinar@frettabladid.is
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SEND IÐ OKK UR LÍNU
Við hvetj um les end ur 
til að senda okk ur línu 
og leggja orð í belg um 
mál efni líð andi stund ar. 
Grein ar og bréf skulu 
vera stutt og gagn orð. 
Ein göngu er tek ið á móti 
efni sem sent er frá Skoð-
ana síð unni á vis ir.is. Þar 
eru nán ari leið bein ing ar. 
Rit stjórn ákveð ur hvort 
efni birt ist í Frétta blað-
inu eða Vísi eða í báð um 
miðl un um að hluta eða 
í heild. Áskil inn er rétt ur 
til leið rétt inga og til að 
stytta efni.

UMRÆÐAN 
Dómsmál

Í meira en sextíu ár 
hafa verið deilur um 

eignahlutföll jarðanna á 
Ytri-Sólheimum í Vest-
ur-Skaftafellssýslu. 
Héraðsdómur, nr. E-
723/2006, í málinu féll 
27. sept. 2007. Dóminn 
er hægt að nálgast á 
vefslóðinni: http://www.domstol-
ar.is/domaleit/

Ytri-Sólheimar eru vestast í 
Mýrdal og eiga þar allt land frá 
sjó til jökuls. Landið er mestan-
part óskipt sameign nokkurra 
jarða sem eiga úrskipt slægju-
land næst bæjunum. Þessi bæja-
þyrping er nefnd Sólheimatorfa. 
Ytri-Sólheimar eru frá fornu stór 
höfuðjörð og lítil hjáleiga. Stærð-
arhlutföll höfuðjarðar og hjá-
leigu hafa frá upphafi verið 92 
2/3 (höfuðjörðin) og 7 1/3 (hjá-
leigan). Þó að land Sólheimatorfu 
sé að mestu óskipt eru eignahlut-
föll ljós.

Deilan á Sólheimatorfu snýst 
um að fyrir meira en sextíu árum 
sá eigandi Sólheimahjáleigu sér 
leik á borði að stækka eignarhlut 
sinn í Sólheimatorfu úr 7,33% í 
15,5% á kostnað nágranna sinna 
án þess að gjald kæmi fyrir! 
Vorið 1941 setti Alþingi ný lög, 
nr. 46/1941, um landskipti. Dóm-
krafa stefnenda í héraðsdóms-
málinu, nr. E-723/2006 var það 
eitt að viðurkennt væri með dómi 
að stefnendur væru eigendur að 
25% af óskiptri sameign Sól-
heimatorfu. Héraðsdómur hafn-
aði dómkröfunni.

Dómur Héraðsdóms Suður-
lands í málinu er hliðstæður við 
eftirfarandi dæmisögu: Tveir 
menn, Ari og Orri, eiga til helm-
inga 100 hektara af óskiptu sam-
eignarlandi. Þeir verða ásáttir 
um að skipta út einum hektara 
lands til hvors þeirra. Þannig að 
hvor fyrir sig á þá 49 hektara í 
óskiptu og 1 hektara af úrskiptu 
landi, samtals 50 hektara. Ari 
fékk sinn hektara á skjólsælum 
stað og ræktaði þetta úrskipta 
land sitt í aldingarð. Úrskipt 
spilda Orra er hins vegar á ber-
angri og gerir hann engar land-
bætur á spildunni. Þegar hér er 
komið sögu er land þeirra félaga 
metið til fasteignaskattmats og 
hækkar heildarfasteignamat 
lands Ara mikið vegna landbót-
anna á úrskipta landinu. Þá eru 
sett lög í landinu sem kveða á um 
að eignahlutföll á sameignarlandi 
skuli fara eftir hinu nýja fast-
eignamati. Á grundvelli þessara 
nýju laga krefst Ari þess að hlut-
ur hans í landinu sé skráður 70 
hektarar og telur að svo sé sam-
kvæmt hinum nýju lögum. Orri 
er ósáttur við að eignarhlutur 
hans á óskipta landinu hafi 
minnkað, úr 50% í 30%, fyrir þá 
sök að nágranni hans, Ari, rækt-
aði úrskipt land sitt! 

Orri höfðar mál og krefst þess 
að sér verði dæmdur 50% eignar-
hlutur á óskipta landinu á þeirri 
forsendu að engir löggerningar 
hafi farið fram sem minnkað geti 
eignarhlut hans á óskipta land-
inu. Dómstóllinn hafnar dóm-

kröfu Orra og kveður 
Ara eiga skýlausan rétt, 
lögum samkvæmt, á að 
eignarhluti hans verði 
reiknaður samkvæmt 
hinum nýju lögum. Með 
því að auka verðmæti á 
úrskiptu landi sínu hefur 
Ari eignast hluta af landi 
Orra. Slík upptaka eigna 
er andstæð heilbrigðri 
skynsemi, réttlætis-
kennd þorra fólks og 

eignarréttarákvæðum stjórnar-
skrárinnar.

Frá fornu fari hafa jarðeignir á 
Íslandi ýmist verið stakar jarðir 
með afmörkuð landamerki eða 
sameignarjarðir; jarðartorfur 
með úrskiptum slægjum en sam-

eiginlegu beitilandi og öðrum 
landsnytjum. Frá tólftu öld til 
þessa dags hafa eignahlutföll í 
slíkum jarðartorfum verið skil-
greind samkvæmt fornu mati í 

jarðarhundruðum. Eignir færast 
frá einni hendi til annarrar fyrir 
arf eða skipti, svo og með kaup-
mála eða með kaupum eða gjöf. 
Ennfremur við eignarnám eða 
nauðungarsölu. Samkvæmt eign-
arréttarákvæðum stjórnarskrár-

innar á enginn að geta eignast 
annars fasteign að hluta eða öllu 
með öðru móti en hér hefur verið 
greint. Eignarhlutir í jarðar-
torfum ganga frá einni hendi til 
annarrar, með afsalsgerningum. 
Sá sem afsalar hlut í jarðartorfu 
á ekki að geta afsalað stærri hlut 
en hann fékk sjálfur afsal fyrir.

Í gögnum umrædds dómsmáls 
liggja fyrir glöggar heimildir um 
eignarhlut forvera stefnenda í 
Sólheimatorfu. Þar má nefna að 
Erlingur Brynjólfsson, afi Tóm-
asar Ísleifssonar, kaupir 25 hndr. 
f.m. af Ytri-Sólheimum þ. 30. jan. 
1905. Sami Erlingur veðsetur 25 
hndr. f.m. úr Ytri-Sólheimum þ. 
5. des. 1911. 

Allt þar til landskiptalögin, nr. 

46/1941, voru lögleidd dró enginn 
Mýrdælingur í efa að jörð þeirra 
feðga; Erlings og Ísleifs Erlings-
sonar væri fjórðungur Sólheima-
torfu. Þáverandi eigendur hjá-
leigunnar eru þar meðtaldir. 
Þessi jörð er nú í höndum stefn-
enda og er eign jarðarinnar í 
óskiptri sameign Sólheimatorfu 
óskert. Eignarhlutinn í óskiptri 
sameign Sólheimatorfu hefur 
ekki verið rýrður með löggern-
ingi; þ.e. sölu, gjöf, erfð eða fjár-
námi.

Hlutur núverandi eigenda jarð-
ar Erlings í óskiptri sameign Sól-
heimatorfu er því varinn af 
stjórnarskrá Íslands.

Höfundur er líffræðingur.

Landskiptalög og stjórnarskrá

Borgartún 35  105 Reykjavík sími 511 4000  fax 511 4040  utflutningsrad@utflutningsrad.is

www.utflutningsrad.is

Morgunverðarfundur á Hilton Reykjavík Nordica

Finnski ævintýramaðurinn Pata Degerman hefur stýrt leiðangursmönnum á Suður-
skautinu og í Himalayafjöllum, frumskógum Borneó og Amazon. Hann er einnig 
vinsæll fyrirlesari sem nýtir reynslu sína af erfiðum aðstæðum í þágu atvinnulífsins 
á sérlega skemmtilegan hátt. 

Fyrirlestur hans er ætlaður stjórnendum sem vilja tileinka sér óhefðbundna 
hugsun, raunhæfa markmiðasetningu og nýjar leiðir til að bregðast við 
hinu óvænta.

Aðgangur ókeypis – boðið er upp á morgunverð.
Fyrirlesturinn er fluttur á ensku.

Nánari upplýsingar veitir Hermann Ottósson, forstöðumaður ráðgjafa- og 
fræðslusviðs, hermann@utflutningsrad.is eða Bergur Ebbi Benediktsson, 
bergur@utflutningsrad.is á skrifstofu Útflutningsráðs eða í síma 511 4000.

Sá sem afsalar hlut í jarðar-
torfu á ekki að geta afsalað 
stærri hlut en hann fékk sjálfur 
afsal fyrir.

TÓMAS ÍSLEIFSSON 
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Bílaútsala Hertz hjá Toppbílum Kletthálsi 2

Komdu áður en þeir fara!
Gerðu frábær kaup
á notuðum bíl frá Hertz

Hvers vegna notaðan bílaleigubíl frá Hertz?
Hertz er alþjóðleg keðja sem leggur mikinn metnað í öryggi og gæði.
Öflugt viðhald er á bílunum og eru þeir yfirfarnir fyrir hverja leigu.

Sölutímabil:

Takmarkað magn
Komdu strax! 

Ótrúlegt verð!
100% lán frá TM

Toppbílar

Suzuki Grand Vitara
Árgerð:  2005  Sjálfskiptur
Ekinn:  47.000 Ásett verð:  2.080.000 
Tilboð: 1.570.000 Afsláttur:  510.000 

Kletthálsi 2
Sími: 587-2000

Suzuki Liana
Árgerð:  2005  Sjálfskiptur
Ekinn:  40.000 Ásett verð:  1.390.000 
Tilboð: 990.000 Afsláttur:  400.000 

Suzuki Grand Vitara
Árgerð:  2006  Beinskiptur
Ekinn:   65.000 Ásett verð:  2.190.000 
Tilboð: 1.690.000 Afsláttur:  500.000 

Suzuki Jimny
Árgerð:   2006  Beinskiptur
Ekinn:  34.000 Ásett verð:  1.470.000 
Tilboð: 1.090.000 Afsláttur:  380.000 

VERÐDÆMI
VERÐDÆMI

VERÐDÆMI
VERÐDÆMI

SÍÐASTI DAGUR

ÚTSÖLUNNAR

Föstudagur 7. des.  Opið 10-18 
Laugardagur 8. des. Opið 12-16 
Mánudagur 10. des. Opið 10-18

UMRÆÐAN
Málefni Reykjavíkur-
borgar

Já ef og hefði, kannski á 
maður ekki að velta 

sér upp úr því sem hefði 
orðið ef við sjálfstæðis-
menn hefðum nú borið 
gæfu til þess að vera 
áfram í meirihluta í 
Reykjavík. Engu að síður 
langar mig að segja borg-
urunum frá því sem var í pípun-
um hjá okkur að framkvæma. 
Sviptingar síðustu vikna komu í 
veg fyrir að við gætum klárað 
þessi verk. 

Átak í húsnæðismálum 
fyrir eldri borgara 
Við höfðum þegar skipulagt 
íbúðir fyrir eldri borgara við 
Sléttuveg og úthlutað lóðum til 
Hrafnistu og Eirar. Við höfðum 
ákveðið byggingu þjónustumið-
stöðvar við Sléttuveg og bygg-
ingu þjónustu- og menningarmið-
stöðvar í Spöng. Auk þess voru í 
farvatninu uppbyggingarsvæði 
fyrir þjónustuíbúðir fyrir aldraða 
við Gerðuberg og við Skógarbæ í 
Mjódd. Þau tvö svæði voru langt 
komin í skipulagningu og stóð til 
að úthluta þeim til Félags eldri 
borgara ásamt byggingarfélagi 
fyrir lok þessa árs. Þannig vorum 
við sjálfstæðimenn í Reykjavík 
búin að leggja grunn að 350 þjón-
ustu- og öryggisíbúðum. 

Forvarnir fyrir aldraða
Við vorum tilbúin að skrifa undir 
samning við forvarnahús Sjóvá 
um þjónustu við eldri Reykvík-
inga. Markmið samningsins var:

■ Að vinna saman að 
öflugum forvörnum á 
sviði slysavarna aldr-
aðra. 
■ Auka þekkingu og 
reynslu þeirra einstakl-
inga sem vinna með 
aldraða hjá Reykjavík-
urborg í slysavörnum. 
■ Upplýsa og fræða 
eldri borgara um slysa-
varnir á heimilum og í 
umferðinni svo að þeir 
geti átt ánægjuleg efri 

ár. 

Sameining heimahjúkrunar og 
heimaþjónustu
Viðræður við Heilbrigðisráðu-
neytið voru komnar vel á veg 
varðandi sameiningu heimahjúkr-
unar og heimaþjónustu. Niður-
staða okkar hefði vafalítið orðið 
sú að fara í tilraunarverkefni með 
að bjóða út sameiginlega þjón-
ustu í tveimur hverfum borgar-
innar. Ætlunin var að það til-

raunaverkefni væri til eins árs og 
hefði það getað hafist á fyrsta 
ársfjórðungi næsta árs. Í fram-
haldi af því hefði svo næsta skref 
verið stigið í átt til enn frekari 
sameiningar í öllum hverfum 
borgarinnar. Með því að bjóða 
sameiginlega þjónustu út er auð-
velt að fá þessi tvö kerfi til þess 
að vinna saman undir sameigin-
legri stjórn. Með því móti sitja 
allir við sama borð og hjúkrunar-

heimili, þjónustumiðstöðvar, 
heilsugæslustöðvar, fyrirtæki og 
heimahjúkrun geta boðið í 
þjónustuna.

Heildarstefnumótun 
í málefnum utangarðsfólks
Allt að 60 manns eru taldir 
heimilislausir á hverjum tíma. Við 
tryggðum áframhaldandi rekstur 
Konukots og opnuðum heimili 
fyrir átta heimilislausa karlmenn. 
Við settum af stað tilraun með sér-
hannaðar gámaíbúðir fyrir 
heimilislausa sem ættu nú að vera 
tilbúnar. Þetta var þó aðeins liður í 
því að bæta þjónustuna við þenn-
an hóp og gera allt sem í okkar 
valdi stendur til þess að endur-
hæfa þessa einstaklinga og virkja 
þá í samfélaginu. Við ákváðum 
auk alls þessa að móta heildar-
stefnu í málefnum utangarðsfólks 
af báðum kynjum og er sú vinna á 
lokastigi. 

Átaksverkefni og forvarnir 
Við settum aukið fjármagn í átaks-
verkefni af ýmsu tagi. Við settum 
líka aukið fé í forvarnir og var 
þetta liður í því að efla einstakl-
inga og auka sjálfstraust þeirra 
og þátttöku í samfélaginu. Það er 
sannfæring mín að með virkum 
forvörnum og endurhæfingu megi 
fækka þeim sem þurfa á fjárhags-
aðstoð að halda og auka lífsgæði 
einstaklinga og fjölskyldna í 
okkar ágæta samfélagi. Það er 
réttur hvers einstaklings að fá að 
taka þátt í samfélaginu, leggja sitt 
af mörkum og samfélagið hefur 
þörf fyrir alla. 

Höfundur er borgarfulltrúi 
og fyrrverandi formaður 

Velferðarráðs.

Þessu hefðum við sjálfstæðis-
menn komið í gegn UMRÆÐAN 

Trúmál

Að undanförnu hefur 
mikið verið rætt um 

aðkomu presta að skóla-
starfi. Þessi umræða 
hefur að mestu snúist 
um trúmál. Í henni hafa 
stór orð fallið um ein-
dregnar skoðanir minni-
hlutahópa, aðför að 
íslensku kirkjunni og svo 
framvegis. Ég sjálfur er skráður í 
þjóðkirkjuna og uni hag mínum 
vel í þeim félagsskap. Nú langar 
mig til að bæta við sjónarhorni 
sem mér finnst hafa vantað í 
umræðuna. 

Í starfi mínu sem kennari hef 
ég verið þeirrar  gæfu aðnjótandi 
að kynnast nemendum úr ýmsum 
þjóðfélagshópum. Á Íslandi búum 
við við þau forréttindi að í skólan-
um er leitast við að gefa öllum 
jöfn tækifæri til náms þrátt fyrir 
mismunandi efni og  aðstæður á  
heimilum. Samstaða hefur verið 
um þetta fyrirkomulag skóla-
kerfisins hingað til. En samfélagið 
stendur ekki í stað. Á undanförn-
um árum hefur nemendahópur-
inn orðið fjölbreyttari en áður og  
hlutfall fjölskyldna með fjöl-
menningarlegan bakgrunn hefur 
aukist sem og hlutfall þeirra fjöl-
skyldna sem hafa kosið að taka 
upp nýja siði. 

Í stað þess að horfa á málin út 

frá trúfélögum langar 
mig til að horfa á málin út 
frá nemendunum. Nem-
endurnir sækja skólann í 
þeirri góðu trú að þeim sé 
ekki mismunað á nokk-
urn hátt, hvorki á grund-
velli kynferðis, efnahags, 
trúarskoðana eða ann-
arra hluta. Hvaða skila-
boð eru þessi börn að fá 
þegar þau eru aðskilin 
frá félögum sínum innan 
veggja skólans vegna 

ólíkra trúarskoðana? Ég efast ekki 
á nokkurn hátt um að trúbræðrum 
mínum og systrum gengur gott 
eitt til með því að kynna kristin 
gildi innan veggja skólanna. En 
þarna er á skýran hátt verið að 
mismuna einstaklingum á grund-
velli trúarskoðana og það stenst 
ekki gagnvart stjórnarskrá 
landsins.

Ég mæli með því að kirkjan 
haldi áfram að bjóða upp á öflugt 
barnastarf en noti til þess sínar 
kirkjur og safnaðarheimili. Jafn-
framt mæli ég með því að önnur 
trúfélög geri slíkt hið sama og for-
eldrar almennt gefi sér tíma til að 
ræða við börn sín um hvað í því 
felst að vera manneskja, trúuð eða 
ekki. Skólinn sinnir nú þegar 
þessu hlutverki af hlutleysi eins 
og skýrt er kveðið á um í aðal-
námskrá í kristnum fræðum, sið-
fræði og trúarbragðafræði en þar 
segir: Skólinn er fræðslustofnun 
en ekki trúboðsstofnun og er því 
fyrst og fremst ætlað að miðla 
þekkingu og auka skilning á krist-
inni trú og öðrum trúarbrögðum.
Grundvallaratriðið er að stjórn-
endur skólanna virði ákvæði aðal-
námskrár og falli ekki í þá gryfju 
að mismuna nemendunum á 
grundvelli trúarskoðana þeirra.

Höfundur er kennari og situr í 
stjórn Ungra vinstri-grænna.

Prestar í skólastarfi 

JÓRUNN 
FRÍMANNSDÓTTIR

Við tryggðum áframhaldandi 
rekstur Konukots og opnuðum 
heimili fyrir átta heimilislausa 
karlmenn.

KRISTJÁN KETILL 
STEFÁNSSON 

Nemendurnir sækja skólann 
í þeirri góðu trú að þeim sé 
ekki mismunað á nokkurn 
hátt, hvorki á grundvelli kyn-
ferðis, efnahags, trúarskoð-
ana eða annarra hluta.



HEIMILI  HEILSA  HÚS  BÖRN  NÁM  FERÐIR  MATUR  BÍLAR  JÓLIN KOMA  GRÆJUR  ATVINNA  VINNUVÉLAR O.FL.

Sara Hlín á sér uppáhaldshorn þar sem fjöl-
skyldan nýtur ósjaldan góðra samverustunda.

Sara Hlín Hálfdánardóttir bókaútgefandi segir tungu-
sófann sem hún og maður hennar festu kaup á í fyrra 
án efa uppáhaldshlutinn sinn. „Við keyptum hann 
þegar ég var ólétt að öðru barninu okkar og þá aðal-
lega af því hann er með alveg sérstaklega breiðri 
tungu sem rúmar alla fjölskylduna. Á kvöldin og sér-
staklega um helgar liggjum við fjögur í tungunni með 
eitthvað gott í skál og höfum það náðugt,“ segir Sara 
Hlín. 

Fyrir átti Sara Hlín sófa sem var meira fyrir augað 
en ekki mjög þægilegur og var þessi keyptur með 
fjölskyldustundirnar í huga. „Svo þegar drengirnir 
eru sofnaðir getum við hjónin teygt þarna úr okkur 
yfir góðri mynd,“ útskýrir hún.

Sara Hlín segir tungusófann hafa margþætt nota-
gildi og að strákarnir hennar sæki mikið í hann. „Ég 

hef það fyrir reglu að setjast niður með þeim einu 
sinni á dag þar sem ég gef þeim alla mína athygli. 
Oftast lesum við bók og ég reyni að gera báðum til 
geðs en annar er sjö mánaða og hinn þriggja og hálfs. 
Yfirleitt sýni ég þeim litla dýrabók á meðan ég les 
fyrir þann eldri og afraksturinn af því hefur skilað 
sér í fyrsta dýrahljóðinu hjá þeim stutta en hann 
hvæsir eins og ljón þegar hann er spurður hvað ljónið 
segir.“ 

Sara Hlín rekur bókaútgáfuna Unga ástin mín og 
fyrir þessi jól komu þar út ellefu nýjar bækur. Í fyrra 
gaf hún út sex bækur fyrir minnstu börnin og fengu 
þær góðar viðtökur. Nú hefur hún bætt við úrvalið og 
gefur meðal annars út verkefna- og vinnubækur fyrir 
eldri börn og stefnir að útgáfu lestrarbóka. Sara 
þýðir bækurnar sjálf og segist leggja mikið upp úr 
því að hafa þær á fallegri og góðri íslensku því lengi 
býr að fyrstu gerð.

vera@frettabladid.is

Dýrmætar stundir með 
fjölskyldunni í tungunni

Tungusófinn hefur margþætt notagildi. Þar er kúrað, lesið og leikið. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SKIPULAG Á SKÓNUM
Skóskápar og hillur 
koma sér vel þegar 
haldin eru jólaboð.
HEIMILI 4

JÓLABLÓMIN KOMIN
Lifandi blóm lífga upp á 
heimilið um jólin.
JÓL 3
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Hafdís Roysdóttir í Svínafelli í 
Öræfum, settur þjóðgarðsvörð-
ur í Skaftafelli, bakaði jólakök-
urnar óvenju snemma í ár.

„Yfirleitt hefur tíminn snúið á mig 
en nú lét ég koma krók á móti 
bragði og lauk smákökubakstrin-
um fyrir 20. nóvember,“ segir 
Hafdís. Hún tekur fram að börnin 
á heimilinu hafi líka lagt hönd á 
plóg, einkum hafi heimasætan 
Svanhvít Helga verið úthaldsgóð 
en strákarnir Þorsteinn og Sigurð-
ur Pétur stoppað styttra við. 

Fimm sortir eru frágengnar í 
efstu hillu í búrinu. Fyrsta skal 
telja vanilluhringi. „Ég móta 
hringina í gamalli hakkavél frá 
ömmu og ber þá fram á jólaketti. 
Hann er ósköp magur greyið enda 
lítil verkefni fyrir hann,“ lýsir 
Hafdís glettnislega. „Súkkulaði-
kókoskökur eru úr bók Helgu Sig-
urðar, engiferkökur eftir upp-
skrift frá systur minni, amerískar 
súkkulaðikökur ættaðar frá mág-
konu minni og svo 
baka ég hafrakex 
því okkur finnst 
gott að hafa 
eitthvað 
ósætt.“ Þegar 

nær dregur jólum kveðst Hafdís 
baka randalínur og til hátíðabrigða 
blanda saman jarðarberja- og 
rabarbarasultu á þá hvítu. Laufa-
brauð finnst henni líka ómissandi 
með hangikjötinu. „Ég var svo 

heppin að eiga vinkonu í æsku 
sem ólst upp við laufabrauðs-
hefð og leyfði mér að taka þátt í 

útskurðinum með fjölskyldunni. 
Ég hef notfært mér þá reynslu í 
mínum búskap. 

Það er auðvitað hægt að kaupa 
brauð og kökur og stytta sér 
þannig leið en þá tapast sú góða 
tilfinning sem fæst við að búa það 
til.“

gun@frettabladid.is

Kötturinn ber kökurnar

Svanhvít Helga raðar vanilluhringjum á skottið á jólakettinum sem amma hennar 
Svanhvít og afi Bergur gáfu fjölskyldunni. „Hann er ósköp magur enda lítil verkefni 
fyrir hann,“ segir húsfreyjan Hafdís.   MYND/HAFDÍS

Föndur er skemmtileg iðja og hafa börnin oft gaman af því 
að skapa eitthvað með foreldrum sínum. Nú er því tíminn til að 
föndra eitthvað skemmtilegt fyrir jólin.

Hveitinu og hjartarsaltinu er sáldrað á 
borðið. Smjörið mulið í með höndunum. 
Vanillu og sykrinum er blandað saman 
við. Vætt í með egginu. Hnoðað uns 
degið er jafnt og engar eggjarákir. 
Hveiti sáldrað á bretti og deigið látið á 
það. Látið bíða á köldum stað hálfa til 
heila klukkustund eða þangað til það er 
orðið stíft. Blikkmót sem til þess eru 
ætluð eru sett á söxunarvél. Deigið sett í 
vélina og kemur þá bárótt lengja sem 
skorin er í sundur og búnir til úr 
hæfilega stórir hringir. Látnir á smurða 
plötu og bakaðir ljósbrúnir.  

Hafdís í Svínafelli var snemma með jólabaksturinn í ár.   MYND/GUN

 VANILLUHRINGIR II
1/2 kg hveiti 
375 g smjör 
250 g sykur 
1 egg
1/4 teskeið hjartarsalt
vanilla

Ensk ávaxtakaka

Holtagarðar & Smáralind & Kringlunni

Nú er Jói Fel byrjaður að undirbúa jólin. 
Leggjum mikinn metnað í að vera með 
ferskt og gómsætt bakkelsi á boðstólum 

fyrir viðkiptavini okkar.

Auglýsingasími

– Mest lesið

Kveikjum einu 
kerti á
AÐVENTUKRANSA MÁ NOTA ÁR 
EFTIR ÁR.

Ekki er ýkja langt síðan Íslending-
ar fóru að búa til aðventukransa á 
jólaföstunni. 
Fléttaðir kransar með fjórum 
kertum sáust fyrst á jólamörkuð-
um í Þýskalandi snemma á 19. 
öld. Um aldamótin 1900 barst sið-
urinn til Danmerkur og þaðan um 
öll Norðurlöndin. Á Íslandi munu 
aðventukransar fyrst hafa sést á 
fjórða áratugnum en þeir urðu 
ekki algengir fyrr en eftir 1960.
Margir flétta sína eigin kransa og 
búa til nýjan á hverju ári. Fyrir þá 
sem ekki kæra sig um of mikið 
föndur er gaman að eiga krans 
sem nota má aftur og aftur.  

Íslensk 
hönnun. 

Þessi 
fallegi 

aðventu-
krans er 

alíslenskur 
og kemur 
úr smiðju 

Himneskra 
herskara. 
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Á aðventu og jólum þykir 
mörgum auka á hátíðleikann 
að hafa lifandi blóm í híbýlum 
sínum á borð við hýasintur, 
jólastjörnu og amaryllis. 
Stefanía Unnarsdóttir, eigandi 
Hlíðablóma, segir jólablómin 
koma fyrr nú en áður og að 
sum þeirra séu notuð á annan 
hátt en venja er.

Stefanía segir að ekki séu ný jóla-
blóm að koma fyrir þessi jól held-
ur séu þessi klassísku í gildi nú 
sem fyrr. „Aftur á móti komu 
hýasinturnar fyrr núna en venju-
lega og þær eru notaðar dálítið 
öðruvísi. Nú eru þær settar í 
blómavasa eða gler og skreyttar 
en áður fyrr voru þær alltaf sett-
ar í körfuskreytingar með mosa,“ 
segir Stefanía sem hefur á til-

finningunni að nú séu þær notað-
ar eins og afskorin blóm. „Þegar 
þær eru settar í glervasa með 
vatni þá fá ræturnar og laukur-
inn að njóta sín,“ segir hún og 
bætir því við að hýasintur fáist í 
fjórum litum; rauðar, hvítar, 
bláar og bleikar en þær standa 
alla jafna í tíu daga til tvær 
vikur.

„Amaryllis-laukurinn er líka 
kominn núna en hann er vinsæll 
fyrir jólin núna eins og hefur 
verið undanfarin ár. Amaryllis er 
á háum stilkum með fjórar eða 
fimm klukkur á hverjum stilk og 
fæst yfirleitt í rauðu og hvítu,“ 
segir Stefanía og bendir á að eins 
séu túlípanar alltaf mikið notaðir 
jólin. „Yfirleitt hefur verið hægt 
að fá túlípana afskorna um viku 
fyrir jól og þá settir í gler eða 
potta og skreyttir. Aftur á móti er 
voðalega mikið um laukblóm 
núna á aðventunni sem eru sett í 

vatn með lauknum og öllu 
saman.“

Stefanía segir jólastjörnuna 
vera fyrr á ferðinni en laukblóm-
in því hún var komin um mánaða-
mótin október, nóvember og 
háannatími hennar er í raun 
liðinn. 

Spurð hvort hún eigi einhver 
ráð til að halda jólastjörnunni á 
lífi fram yfir hátíðarnar, segir 
Stefanía: „Já, hún má ekki vera í 
kulda og ekki í trekki eða drag-
súg. Svo þarf að vökva hana hóf-
lega, kannski tvisvar í viku og 
hafa hana á notalegum stað þar 
sem ekki er mikil umferð.“ 

Loks nefnir Stefanía að hinar 
ýmsu tegundir af barrtrjágrein-
um séu vinsælar fyrir jólin og 
tekur þá silfurfuru og eini sem 
dæmi. „Það er rosalega fallegt að 
setja saman ílex-berjagreinar og 
fallega grenitegund,“ segir 
Stefanía.  sigridurh@frettabladid.is

Jólablómin sett í gler
Stefanía segir að jólablómin séu notuð á ýmsan hátt í ár sem hefur ekki tíðkast áður. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ný jólakúla komin
JÓLAKÚLAN 2007 EFTIR ÓLÖFU 
ERLU BJARNADÓTTUR ER KOMIN Á 
MARKAÐ.

„Ég sæki hugmyndirnar að mynstri 
jólakúlanna jafnan í íslenskan 
vetur. Þetta árið minnir munstrið 
á fyrsta brumið eða gróðursprota 
sem gægjast upp úr snjónum að 
vori,“ segir keramikerinn Ólöf Erla 
sem nú hefur gert enn eina hvíta 
handgerða postulínskúlu fyrir jólin. 
Þessi er sú fimmta í röðinni. Hún 
kveðst ætla að láta staðar numið 
þegar sjö árgerðir verði komn-
ar. Þó stefni hún að því að halda 
áfram að gera hannaðan jólagrip 
eftir það en þá einhverja nýja línu.
Ólöf Erla hefur rekið Kirsuberja-
tréð að Vesturgötu 4 í tólf ár 
ásamt tíu öðrum konum sem allar 
selja eigin hönnun í versluninni. 
Þar er nýja jólakúlan til sölu og 
einnig í Saltfélaginu Grandagarði 
2, Epal Skeifunni 6 og Epal design 
í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. 
Jólakúlur fyrri ára fást einnig í 
takmörkuðu upplagi. - gun

Mini hafrafitness

Holtagarðar & Smáralind & Kringlunni

Nú er Jói Fel byrjaður að undirbúa jólin. 
Leggjum mikinn metnað í að vera með 
ferskt og gómsætt bakkelsi á boðstólum 

fyrir viðkiptavini okkar.

A WATCH YOU CAN
COUNT ON. UP TO 1/1000

OF A SECOND.

A WATCH YOU CAN
COUNT ON. UP TO 1/1000

OF A SECOND.

THE NEW G-7700 WITH 1/1000-
STOP WATCH AND DUAL DISPLAY

TOUGH TESTED BY EXPERTS:
THE G-SHOCK TOUGH TEST TEAM.

TICKS JUST LIKE YOU. autumn
w i n t e r ’07 g-shock.eu

Enn betra golf 3

Enn betra golf
Eftir

Arnar Má Ólafsson

landsliðsþjálfara og

Úlfar Jónsson

margfaldan

Íslandsmeistara

og golfkennara

Eftir Arnar Má Ólafsson

landsliðsþjálfara og

Úlfar Jónsson

margfaldan Íslandsmeistara

GOLF
ENN BETRAN

N
BETRA

G
O

LF
Arnar M

ár Ó
lafsson og Úlfar Jónsson

11/20/07   11:46:42 PM

Jólabók golfarans!

Borgartúni 23 · 105 Reykjavík · Sími: 512 7575 - www.heimur.is

eftir Arnar Má Ólafsson og Úlfar Jónsson

Fæst í helstu bókabúðum og víðar!

Verð kr. 3.490,- m/vsk



[ ]Sprittkertastjakar eru til á flestum heimilum og það 
er tilvalið að nota þá til að skapa huggulega stemningu 
eða sem borðskraut í veislum. Þá þarf bara að gæta þess 
að leggja ekkert ofan á sprittkertin svo að ekki kvikni í.

Skóskápar eru sniðug uppfinn-
ing sem hjálpa til við að halda 
forstofunni snyrtilegri.

Í desember er ekki óalgengt að 
gestagangur á heimilum lands-
mann aukist til muna enda rekur 
hvert kaffi- og matarboðið annað. 
Við það fyllist forstofan iðulega af 
yfirhöfnum og skóm sem varla er 
hægt að þverfóta fyrir. Þá getur 
verið gott að sýna fyrirhyggju og 
verða sér úti um sniðugar hirslur 
og hólf. 

Skóskápar njóta vaxandi vin-
sælda enda stórsniðug uppfinning 
þar á ferð. Hverju pari er hagan-
lega komið fyrir í þar til gert hólf. 
Skápnum er síðan 
lokað og er útkom-
an með eindæmum 
snyrtileg. Skáparn-
ir eru yfirleitt ekki 
mjög fyrir-
ferðarmikl-
ir og getur 
verið snið-
ugt að raða 
nokkrum 
hlið við hlið 
og þá sér-
staklega ef 
heimilisfólk 
státar af 
mörgum 
pörum af 
alls konar 
skóm.

vera@fretta-
bladid.is

Skipulag í forstofunni
Svartur skápur 
úr Húsgagna-
höllinni. Fæst 
í fleiri litum. 
Verð 14.980,-

Skóskápur frá 
BoConcept. Fæst í 
eik, kirsuberjavið, 
wenge og hvítu 
og kostar frá 
33.961 krónum 
og upp 35.741 
krónur.

SANDNES skó-
skápur frá IKEA 

með fjórum 
skúffum. Verð 

12.990 kr.

Ítalskur skóskápur í hnotulit frá 
Toscana, Inni í skápnum eru 3 
hillur. Verð kr. 27.900.

PORTIS skóhilla frá IKEA. Hefðbundin 
skóhilla þar sem er hægt að raða spariskóm 
eða öðrum pörum sem mega vera til sýnis. 

Kostar 1.990 krónur og rúmar 8 skópör. 

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir  • Öryggishurðir

Án skaðlegra efna • Fitu- og kýsilleysandi
Húðvænt • Náttúrulegt • Mjög drjúgt

Hentar vel til þrifa á blöndunartækjum, vöskum, 
ryðfríu stáli, áli, kopar, messing, gleri, plasti, 

lökkuðum flötum, kristal, keramiki, postulíni ofl. ofl.

Fix töframassinn
Hreinsar, fægir og verndar samtímis.

Svampur
fylgir með 

Ótrúlegur
árangur

Húsasmiðjan - Byko - Fjarðarkaup - Tengi - Melabúðin - Verkfæralagerinn - Eyjatölvur - 
Miðstöðin Vestmannaeyjum - Pottar og prik Akureyri - Rafsjá Sauðárkróki - Áfangar Keflavík - 
Skipavík Stykkishólmi - Nesbakki Neskaupsstað - Vélaleiga Húsavíkur - Verslanir Rönning - 
Litabúðin Ólafsvík - Tengi - Byggt og búið - SR byggingavörur Siglufirði - Núpur Ísafirði.
  Heildsöludreifing: Ræstivörur ehf.
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Fasteignasalan Ás hefur til sölu íbúðir í nýju 
fjölbýlishúsi í miðbæ Hafnarfjarðar.

N orðurbakki 1-3 eru glæsileg fjögurra og fimm 
hæða lyftuhús með 51 íbúð. Húsin eru í nýju 
hverfi en þó í miðbæ Hafnarfjarðar. Verslun 

og þjónusta er í léttu göngufæri og stutt í helstu stofn-
leiðir út úr Hafnarfirði. Í hvoru húsi fyrir sig eru þrír 
stigagangar sem leiða niður í sameiginlegan bílakjall-
ara undir báðum húsunum.

Sérstaða flestra íbúðanna í Norðurbakka 1-3 er að 
þær ganga þvert gegnum byggingarnar og hafa tvenn-
ar svalir. Íbúðirnar verða því bjartar og skemmti-
legar með útsýni bæði í austur og vestur. Endaíbúð-
ir hafa auk þess sýn ýmist í norður yfir gamla bæinn 
eða suður yfir höfnina. Íbúðum er skilað fullbúnum án 
gólfefna að öðru leyti en því að baðherbergi og þvotta-
hús verða flísalögð.

Viðhald húsanna er lítið enda eru allir gluggar úr 
áli og tré og útihurðir eru úr áli. Klæðning hússins 
samanstendur af álplötum og flísakerfi.

Sameign og lóð eru fullfrágengin með upphitun á 
helstu gönguleiðum og niðurkeyrslu að bílakjallara. 
Innréttingar í íbúðunum ná til lofts og koma frá Inn X 
innréttingum, framleiddar af Aran. Granítborðplötur 
frá Granítsmiðjunni fylgja öllum eldhús- og baðinnrétt-

ingum. Hverri íbúð fylgir slökkvitæki, reykskynjari, 
læsanlegur lyfjaskápur, mynddyrasími og bílageymsla 
í bílakjallara ásamt fjarstýribúnaði til opnunar á bíla-
húsi. Í bílakjallara hússins eru einnig séreignageymsl-
ur fyrir íbúa.

Nýtt í miðbæ Hafnarfjarðar

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165

boas@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800

go@remax.is

Stefán Páll 
Löggiltur

Fasteignasali

FLUTNINGSKASSAR..

Við erum í 100% jólaskapi

Hringdu strax í síma 

FRÍTT !

og pantaðu flutningskassana þína frítt !
699 6165

VEXTIR FRÁ 

AÐEINS

Miðað við myntkörfu 4, 
Libor-vextir 20.6.2007.

3,7%
Frjálsi fjárfestingarbankinn lánar fyrirtækjum og einstaklingum til kaupa eða 

endurfjármögnunar á atvinnuhúsnæði. Lánstími er allt að 30 árum og við kappkostum 

að veita framúrskarandi þjónustu á hagstæðari kjörum. Komdu til okkar í Lágmúla 6, 

hringdu í 540 5000 eða sendu póst á frjalsi@frjalsi.is til að kynna þér málið nánar. 

Finndu þér stað

Atvinnuhúsnæðislán með lægri lántökukostnaði

F
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Víkurás 1
110 Reykjavík
Falleg 2ja herbergja íbúð

Stærð: 78,6 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 9.220.000
Bílskúr: Já

Verð: 17.900.000
Sérlega falleg 2ja herbergja íbúð á efstu hæð í góðu fjölbýli. Stæði í bílageymslu. Sameignlegt þvottahús og
geymslur á hverri hæð. Komið er inn í rúmgott anddyri/hol. Góðir skápar. Úr holinu er gengið inn í stofuna
og  eldhúsið  sem  er  eitt  opið  rými,parket  á  gólfum.  Eldhúsið  er  bjart  og  opið   með  fallegri  innréttingur.
Stofan er  björt  og rúmgóð. Suður svalir.  Svefnherbergið er  rúmgott  með parketi  á gólfi  og góðum skáp.
Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf. Falleg eign. LAUS VIÐ KAUPSAMNING

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Óli Gísli
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

oligisli@remax.is

Bergrún Brá
Sölufulltrúi

bergrunbra@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag  frá kl 18:00 - 18:30

RE/MAX Þing - Háholt 13-15 - 270 Mosfellsbær - Sími: 4123300 - www.remax.is

822 8283

698 7352

Fr
u

m

Fylgihlutir
fyrir arna og kamínur í úrvali

Allt á einum stað
– smíði – reykrörsmíði – reykrör– reykrör
– ráðgjöf – uppsetning,ráðgjöf – uppsetning,– uppsetning,uppsetning,
– uppkveikikubbar – arinviðuruppkveikikubbar – arinviður– arinviðurarinviður
– neistagreindur – hitahlífar,
– kústar – skóflur – skörungar 
– fötur – öskusugur o.m.fl.

Viðurkenndar og fallegar arinvörur í úrvali

BLIKKÁS –
Smiðjuvegi 74 – 200 Kópavogi – Sími 515 8700

www.funi.is – www.blikkas.is

Fr
um

Kjartan
Kópsson
sölufulltrúi

Ingvi
Rúnar

sölufulltrúi
ingvi@thingholt.is

GSM 896 0421 

Þórarinn 
Kópsson

lögg. fast.sali

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 18:00 - 18:30
LAUFENGI 1
3ja herbergja íbúð á 3ju hæð við Laufengi í Graf-
arvogi. Íbúðin er 90,3 fm auk 6,0 fm sér geymslu
í sameign. Skipting og lýsing eignar; Forstofa,
flísar á gólfi og góður fataskápur. Baðherbergi,
mjög rúmgott, flísar í hólf og gólf, baðkar með
sturtuaðstöðu, ljós innrétting, tengi fyrir þvotta-
vél. Hjónaherbergi, parket á gólfi, stór fataskáp-
ur, útgengi á suður svalir. Barnaherbergi, parket
á gólfi. Hol, eldhús, borðstofa, stofa í opnu rými,
parket á gólfi, góð eldhúsinnrétting, flísar á milli
skápa, útgenigi á stórar svalir. Þessi íbúð er björt
og skemmtileg á góðum og barnvænum stað,
stutt í skóla og helstu þjónustu í Spönginni. 
Verð 24,9 m. kr. 
Áhv. gott lán 12,8 m. kr.

Svanur
Jónsson

sölufulltrúi
svanur@thingholt.is

GSM 692 2507

Skipholt 15 • www.thingholt.is
Traust fasteignasala í 30 ár

iC   N
Hin nýja ásýnd á loftræstiviftum

Smiðjuvegi 74 – 200 Kópavogur – Sími : 515 8700 

• Hljóðlát, stílhrein, nett og fyrirferðalítil á vegg eða í loft
• Einstök blómlaga lokunarbúnaður,  verndar innri búnað 

og loftræsir án óþægilegs hávaða.
• Þrjár gerðir sem skila: 
  21 l./sek. eða 76 m3 klst., 

32 l./sek. eða 118 m3 klst., 
72 l./sek. eða 260 m3 klst. 

• Þolir raka og auðvelt að þrífa.
• Þriggja ára ábyrgð.

hannaÐ til aÐ skila afkÖstum

BLIKKÁS –

Fr
um

Danfoss ofnhitastillar

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

Háþróuð og notendavæn
hitastýring sem veitir
þægilega húshitun og
hámarks orkusparnað

Við erum leiðandi í
framleiðslu ofnhitastilla

faste
ignir10. SEPTEMBER 2007

Fasteignasalan Húsakaup hefur til sölu tvílyft 

raðhús byggð á skjólsælum stað á Arnarnes-

hæðinni.

N
útímaleg tvílyft raðhús í fúnkís-stíl með 

möguleika á fimm svefnherbergjum. Húsin

eru ýmist klædd flísum eða báraðri álklæðn-

ingu sem tryggir lágmarksviðhald. Húsin eru alls 249 

fermetrar með bílskúr og eru afhent tilbúin til inn-

réttinga.

Arnarneshæðin er vel staðsett en hverfið er byggt

í suðurhlíð og liggur vel við sól og nýtur skjóls fyrir 

norðanátt. Stutt er í helstu stofnbrautir og öll þjón-

usta í næsta nágrenni.

Hér er dæmi um lýsingu á endaraðhúsi: Aðalinn-

gangur er á neðri hæð. Gengið er inn í forstofu og

útfrá miðjugangi er sameiginlegt fjölskyldurými;

eldhús, borð- og setustofa, alls rúmir 50 fermetrar.

Útgengt er um stóra rennihurð út á verönd og áfram

út í garð. Niðri er einnig baðherbergi, geymsla og 29

fm bílskúr sem er innangengt í. Á efri hæð eru þrjú 

mjög stór svefnherbergi þar af eitt með fataherbergi,

baðherbergi, þvottahús og sjónvarpsherbergi (hönn-

un gerir ráð fyrir að loka megi þessu rými og nota

sem fjórða herbergið). Á efri hæð eru tvennar svalir, 

frá hjónaherbergi til austurs og sjónvarpsherbergi

til vesturs. Handrið á svölum eru úr hertu gleri.

Verð frá 55 milljónum en nánari upplýsingar má

finna á www.arnarneshaed.is eða www.husakaup.is

Nútímaleg fúnkís hús
Tvílyft raðhús í fúnkís-stíl eru til sölu hjá fasteignasölunni Húsakaupum.

ATHÞJÓNUSTA 

OFAR ÖLLU

og skráðu eignina þína 

í sölu hjá okkurHRINGDU NÚNA

699 6165

Bóas

Sölufulltrúi

699 6165

boas@remax.is

Gunnar

Sölufulltrúi

899 0800

go@remax.is

Stefán Páll Jónsson

Löggiltur fasteignasali

RE/MAX Fasteignir

Engjateig 9

105 Reykjavík

Þannig er mál 

xti . ð létta greiðslubyrðina.
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                 Verðmetum frítt fyrir þig!

Hringdu núna        699 6165

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Áslaug María
Sölufulltrúi
8200 301
aslaug@remax.is

Stella Ósk
Sölufulltrúi
693 4669
stellaosk@remax.is

Benedikt
Sölufulltrúi
661 7788
benolafs@remax.is

Stefán Páll Jónsson 
Löggiltur fasteignasali

Edda Hrafnhildur
Sölufulltrúi
896 6694
edda@remax.is

Hilmar
Sölufulltrúi
892 2982
hilmarosk@remax.is

Eir
Sölufulltrúi
660 6085
eir@remax.is

30.000.000

Barmahlíð 13
105 Reykjavík

34.900.000

Drekavellir 12
221 Hafnarfjörður

17.600.000

Frostafold 22
112 Reykjavik

29.900.000

Heiðarbraut 3E
260 Reykjanesbær

30.300.000

Gunnarssund 8
220 Hafnarfjörður

22.700.000

Háholt 11
220 Hafnarfjörður

26.300.000

Kirkjuvellir 7
221 Hafnarfjörður

Langirimi 21 – 23
112 Reykjavík

25.700.000

Vesturvallagata 1
101 Reykjavík

24.400.000

Laugarnesvegur 94
105 Reykjavík

28.600.000

Lautasmári 22
201 Kópavogur

38.900.000

Sigtún 35
105 Reykjavík

 OPIÐ HÚS Í DAG 
MILLI

18.00 – 18.30

 OPIÐ HÚS Í DAG 
MILLI

19.30 – 20.00

 OPIÐ HÚS Í DAG 
MILLI

19.30 – 20.00

 OPIÐ HÚS Í DAG 
MILLI

19.30 – 20.00

43.500.000

Norðurbraut 1
220 Hafnarfjörður

17.700.000

Snorrabraut 83
101 Reykjavík

14.900.000

Torfufell 29
111 Reykjavík

LAUS
STRAX

TILBOÐ
ÓSKAST

208Þ.
PER FM.

ík Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfæsttt reknar og í einkaeign

 OPIÐ HÚS Í DAG 
MILLI

18.30 – 19.00

 OPIÐ HÚS Í DAG 
MILLI

19.30 – 20.00

Við hjálpum þér 

100% við flutninginn .. 
Þú færð flutningskassana 

FRÍA hjá okkur

BÓAS & TEYMI

ÓKEYPIS

FLUTNINGS-

KASSAR
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Funafold 39
112 Reykjavík

EINBÝLI Í RÓTGRÓNU HVERFI

Stærð: 188 fm
Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 1987
Brunabótamat: 29.380.000
Bílskúr: Já

Verð: 56.900.000

Einstaklega sjarmerandi  og vel  skipulagt  hús  á  einni  hæð með stórum bílskúr.
Svefnherbergi eru 4 en auk þeirra er herbergi í bílskúrnum. Eldhúsið er rúmgott
með  hvítri  innréttingu  og  góðu  skápa  og  vinnuplássi.  Inn  af  eldhúsi  er  falleg
borðstofa með stórum glugga sem vísar út í garðinn, þaðan er einnig opið inn í
stofuna.  Stofan  er  notaleg  með  arni  og  mikilli  lofthæð,  þaðan  er  útgengt  út  á
verönd. Gott sjónvarpshol er í íbúðinni sem nýtist vel. Baðherbergið er flísalagt í
hólf  og  gólf  með  sturtu,  baðkari  og  hvítri  innréttingu.  Rúmgott  þvottahús  með
innréttingu  tengir  íbúð  og  bílskúr,  þaðan  er  líka  útgengt  að  snúrustaurum  í
bakgarðinum.   Bílskúrinn  er  stór  og  þar  er  fyrrgreint  herbergi  sem hægt  er  að
nýta sem vinnuaðstöðu eða aukaherbergi. Garðurinn er fallegur og viðhaldslítill,
enginn gróður  er  fyrir  aftan húsið  og til  hliðanna.  Hellulögð vel  afgirt  verönd er
fyrir  framan með heitum potti  sem er þó ekki  tengdur við hitalögn. Aðkoma er
snyrtileg  og  innkeyrsla  rúmar  6  bíla.  ÞETTA ER FRÁBÆRT FJÖLSKYLDUHÚS
EÐA FYRIR ÞÁ SEM ERU AÐ MINNKA VIÐ SIG EN VILJA VERA Í EINBÝLI

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Lilja E.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

liljae@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAGINN 10/12 KL: 18:00-18:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

690 2708

699 5008

Álfaborgir 15
Grafavogur
Endaíbúð á góðum stað

Stærð: 86,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 13.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 21.900.000
Stór forstofa, flísalögð  með fataskáp. Rúmgóð stofa með stórum og fallegum gluggum, útgengi á stórar
suður  svalir.  Eldhús:  Einföld  innrétting  hvít  og  beyki.  Tengi  fyrir  uppþvottavél  og  gert  ráð  fyrir  ísskáp  í
innréttingu.  Fallegir  stórir  horngluggar  með  útsýni  yfir  allan  fjallahringinn  frá  Esjunni  að  Akranesi.
Hjónaherbergi  með  skápum.  Ágætt  barnaherbergi  með  skáp.  Baðherbergi  flísar  á  gólfi  og  hluta  af
veggjum. Baðkar með sturtu, innréttingu og t.f. þvottavél.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi

kristins@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 10/12 Milli kl 18:30-19:00

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699 5008

824 4031

Flétturimi 7
112 Reykjavík
Jarðhæð með 40fm verönd

Stærð: 107,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 18.435.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.900.000
Komið er inn í opna forstofu með mahogny skápum sem ná upp í loft og skilja að forstofu og stofu.  Stofan
er rúmgóð og björt með góðum gluggum.  Eldhús er inn af stofu og opið að hluta. Úr stofu er útgengi er út
á stóra ca. 40fm afgirta verönd sem snýr í suður.  Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf með ljósum flísum,
ljós innrétting með góðu skápaplássi og baðkar með sturtu.  Barnaherbergin eru 2 og hjónaherbergi með
góðum skápum. Þvottahús innan íbúðar.  Stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Berglind Þyrí
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

berglindg@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag milli kl. 18-18:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

864 0803

699 5008

Birkimörk 13-19
810 Hveragerði
Falleg og fullbúin raðhús

Stærð: 108 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2008

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 23.,7 .- 24,2
ReMax  Lind  kynnir  fullbúin  3ja  herbergja  raðhús  við  Birkimörk  í  Hveragerði.  Húsin  skilast  fullbúin  í  júní
2008.  Að  utan  verða  húsin  með  marmarasalla.  Hiti  í  stétt,  hellulögð  verönd  og  malbikuð  bílastæði.  Að
innan skilast íbúðirnar fullbúnar án gólfefna, en bað og þvottahús eru flísalögð. Eldhúsinnrétting er frá Axis
ehf  og  heimilistækin  eru  AEG.  Fataskápar  eru  í  forstofu  og  svefnherbergjum.  Baðherbergi  er  flísalagt  og
með upphengdu salerni og baðkari. Vel er um 3 gerðir af innréttingum.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Gunnar Ólason
Sölufulltrúi

gunnarolason@remax.is

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699 5008

694 9900

Rjúpufell 32
111 Reykjavík
Endaraðhús með bílskúr

Stærð: 156 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 23.900.000
Bílskúr: Já

Verð: 36.900.000.
ReMax Lind kynnir: Fallegt og vandað 156 fm, 4ra herbergja endaraðhús ásamt bílskúr og grónum garði.
Búið  er  að endurnýjað eignina  mjög mikið  að innan og utan.  Ný eldhúsinnrétting,  nýlegt  baðherbergi  og
einnig er búið að skipta um þak og þakkant, ásamt rennum. Nýbúið er að mála að utan. ATH. hægt er að
fá eignina afhenta mjög fljótt og einnig er auðvelt að bæta við aukaherbergi, sem yrði staðsett við stofuna.
Góður bílskúr með vatni og rafmagni.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Valdimar Örn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

valdimarorn@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MÁNUD.10/12 KL 18 - 18:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

823 2217

699 5008

Vífilsgata 15
105 Reykjavík
Góð hæð á góðum stað

Stærð: 59,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1938

Brunabótamat: 9.130.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.400.000

LAUS VIÐ  KAUPSAMNING!  3JA HERB ÍBÚÐ Á  1.HÆÐ MIÐSVÆÐIS  Í  REYKJAVÍK!    Sameiginlegur  inngangur
með  2.hæð.  Hol  með  geymslu.  Björt  og  rúmgóð  stofa.  Tvö  góð  svefnherbergi.  Hjónaherbergi  með  góðu
skápaplássi.  Barnaherbergi  með  skáp.  Flísalagt  baðherbergi  með  sturtu  og  hvítri  innréttingu.  Eldhús  með
sprautulakkaðri  innréttingu.  Parket  á  gólfum  sem  þarf  að  endurnýja.  Sameiginlegt  þvotthús  í  kjallara.  Tvær
sérgeymslur.  Fallegt  og  virðulegt  hús  á  eftirsóttum stað  miðsvæðis  í  Rvík.  Skemmtileg  eign  á  þessum vinsæla
stað í Reykjavík. Allar nánari upplýsingar um eignina veitir Svavar í síma: 698-1834 eða svavar@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MÁNUD. 10/12 KL.18.00-18.30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699 5008
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Dragavegur 11
104 Reykjavík

Reisulegt hús í hjarta Reykjavíkur.

Stærð: 200,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1964
Brunabótamat: 30.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 58.900.000

Remax Lind kynnir: Fallegt tvílyft einbýlishús á skjólsælum stað í Laugarásnum.
Einstakt útsýni. Aukaíbúð.  Húsið stendur á friðsælum stað. Gott rými milli húsa.
Falleg útsýnisperla. Mjög skjólgóður garður. Húsið er innréttað sem tvær íbúðir.
Þetta  er  hús  sem  býður  uppá  mikla  möguleika.   Nánari  lýsing  eignar:   Neðri
hæð: Forstofa: Flísalögð, þaðan gengið upp á efri hæð. Innbyggður bílskúr: sem
í dag er notaður sem tölvuherbergi og stór geymsla.  Aukaíbúð: Stofa: Flísalögð.
Baðherbergi:  Flísalagt  með  ljósri  eikarinnréttingu.  Svefnherbergi:  Dúklagt,með
góðum  skápum.  Eldhús:  Flísalagt  með  viðarinnréttingum.  Þvottahús:  Stórt  og
gott,með sturtu.Þaðan er  útgengt í bakgarð.    Efri hæð: Stofa/borðstofa: Stór
rúmgóð  stofa   með  arni.  Útgengt  á  stórar  svalir  með  stórkostlegu  útsýni  allan
fjallahringinn. Góð borðstofa. Eldhús: Með Alno viðarinréttingum og flísum á milli
skápa,  góðum  borðkrók.  Baðherbergi:  Flísalagt  með  sturtu.  Svefnherbergi:
Parketlagt með skápum. Barnaherbergi: Dúklagt.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Ingunn Björnsdóttir
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

ingunnb@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG MÁN 10/12 KL. 17.30-18.00

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

698 8080

699 5008

Austurströnd 6
170 Seltjarnarnes
Atvinnuhúsnæði

Stærð: 146,4 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 18.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000
+++  GÆTI  VERIÐ  LAUS  VIÐ  KAUPSAMNING+++  Remax  Lind  kynnir:  Gott  146  fm  verslunarhúsnæði  á
besta stað á Seltjarnarnesi.  NÁNARI LÝSING EIGNAR: Rýmið er hólfað niður í dag en lítið mál að hafa eitt
stórt opið rými.  Allar nánari upplýsingar veitir Hannes í síma 699 5008 - hannes@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Lilja E.
Sölufulltrúi

liljae@remax.is

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 699 5008

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699 5008

690 2708

Hólavað 45
110 Reykjavík
4-5 HERBERGJA ENDARAÐHÚS

Stærð: 167,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 29.710.000
Bílskúr: Já

Verð: 51.900.000

Endaraðhús  á  tveim  hæðum.  Innbyggður  bílskúr.  Gott  bil  á  milli  bygginga.  Hátt  til  lofts.  Hurðir  úr  hvíttaðri  eik.
Hvíttað eikarplankaparket.  Dökkar  flísar.  Svalir,  Góður  barnaskóli.  Góðar  gönguleiðir.    Forstofa:  Dökkar  flísar  á
gólfi.  Baðherbergi:  Flísalagt  í  hólf  og  gólf,  stór  hvít  innrétting  með  eikarborðplötu.  Upphengt  salerni,
hornbaðkar/sturtuklefi Hjónaherbergi: Hvíttuð eik á gólfi. Stór fataskápur með rennihurðum Barnaherbergi: Hvíttuð
eik á gólfi. Fínn fataskápur.  Þvottahús: Flísar á gólfi og vaskur.   Efri hæð:  Stigi: Flísalagður, stálhandrið. Eldhús:
Mjög  rúmgott  með  flísum  á  gólfi.  Hvít  háglans  innrétting,  svört  granítborðplata,  gaseldavél  og  tengi  fyrir
uppþvottavél. Stór borðkrókur með útgengi út á svalir. Stofa: Stór og rúmgóð, hvíttað eikarplankaparket.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Valdimar Örn
Sölufulltrúi

valdimarorn@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MÁNUD.10/12 KL.18.00-18.30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699 5008

823 2217

Hvannhólmi 6
200 Kópavogur
Fallegt einbýli í Kópavoginum

Stærð: 262 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 32.500.000
Bílskúr: Já

Verð: 59.800.000

Remax Lind kynnir fallegt og mikið endurnýjað 262,1 fm einbýlishús með stórum innbyggðum 45,3 fm bílskúr, á
friðsælum og fallegum stað í austurbæ Kópavogs, rétt við útivistarsvæðið í Fossvogi.  Komið er inn í forstofu með
ljósum flísum á gólfi  og fataskáp. Úr forstofu er gengið inn í  gestasnyrtingu með innréttingu og flísum á gólfi  og
forstofuherbergi  með  parketi  á  gólfi  og  lausum  skáp.  Þvottahús  er  stórt  og  innangengt  úr  því  í  bílskúr.  Innaf
forstofu er einnig gengið inn í litla íbúð með eldhúsi og tveimur stórum herbergjum (ca 20 og 22 fm), parket er á
gólfum og fataskápar.   Efri  hæð: Stigi,  lagður ljósu parketi  er  upp á efri  hæð þar sem komið er upp í  bjart  hol,
með útgengi  út  á  suðurverönd og garð.  Eldhús er  rúmgott  með upprunalegri  innréttingu og kork á gólfi.  Inn af
eldhúsi er búr. Frá borðkrók er gengið út á norðursvalir með útsýni til Esjunnar og Úlfarsfells. Stofan er stór, með
parketi  á  gólfi,  viðarklæddum  loftum  og  gluggum  á  tvo  vegu  út  að  suður-  og  norðurgarði.  Hjónaherbergi  er
rúmgott, parketdúkur á gólfi og fataskápur. Tvö barnaherbergi og uppgert baðherbergi.  Þetta er eign sem vert er
að skoða.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi

kristins@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud.10/12 milli kl. 17.30-18:00

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699 5008

824 4031

Frítt verðmat!
Lind

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

hannes@remax.is

Seljendur athugið!

Við veitum þér frítt verðmat á þinni eign.

Hafðu samband.



Fr
um

Lónsbraut, Hfj, innkeyrslubil.
Til sölu vel staðsett í
nýlegu húsnæði við
Lónsbraut, húsnæði
sem er 145 fm að
birtri stærð auk ca.
70 fm. milligólfs, þar
sem eru fallega inn-
réttaðar skrifstofur
og starfsm.aðstaða.
Lofthæð er um 5,9
mtr. Oversize inn-
keyrsluhurð. Lóð
malbikuð.

Urðarhvarf, Kóp. - Versl.-/Skrifstofuhúsn.
Til sölu við Urðarhvarf
í Kópavogi samtals
4.848 fm skrifstofu-
og verslunarhúsnæði,
auk bílageymslu á 2
hæðum. Um er að
ræða glæsilegt hús-
næði á samtals 6
hæðum og gert ráð
fyrir verslun og þjón-
ustu á 1. og 2. hæð
hússins. Teikningar,
byggingar- og skil-
alýsing á skrifstofu.

Grandatröð, Hfj, 271 fm. Laust fljótlega.
Í einkasölu nýtt og
glæsilegt atvinnuhús-
næði að grunnfl. 201
fm auk 70 fm milli-
gólfs þar sem er
skrifstofa, kaffistofa
og eldhús, snyrting
og rannsóknarstofa.
Húsið er nýtt stál-

grindarhús frá 2004, klætt með liggjandi stórbáráttri aluzink klæðn-
ingu. Vegghæð er um 5,5 mtr og hurðarhæð  (innkeyrslu ) er um 5
mtr. Stór mænisgluggi er eftir endilöngu þaki og gefur milka ofan-
birtu. Frágangur húss góður. Malbikað plan fyrir framan húsið.
Mjög góð aðkoma að húsinu. 

Kaplahraun 75 fm - Leiga.
Til leigu 75 fm verslunarhúsnæði á
tveimur hæðum. Hentar vel fyrir litla
heildverslun og fl.Húsnæði í toppstandi. 
Leiga 135-140 þús á mán. Laust frá
áramótum.

Drauma - Dótakassinn. 
Til sölu geymsluskúr-
ar, vel staðsettir á
vöktuðu svæði við
Móhellu. Lóð öll afgirt
með girðingu og raf-
magnshliði. Stærð er
26,3 fm eða 52,6 fm
með góðri lofthæð,
innkeyrsluhurðir um 3
mtr. 3ja fasa raf-
magn. Lóðin er öll
malbikuð. Vöktuð

gæsla á svæðinu. Teikningar og nánari upplýsingar um verð á skrif-
stofu. Verð frá kr. 4,1 millj.

Drangahraun Hfj.
Í einkasölu vel stað-
sett steinsteypt at-
vinnuhúsnæði, skipt-
ist í 1.122 fm framhús
á tveimur hæðum
auk 255 fm bakhúsi,
samtals um 1.377 fm.
Neðri hæðin er að
mestu nýtt undir létta

iðnaðarstarfsemi en getur hentað verslun, hlaupaköttur, inn-
keyrsluhurðir í porti, starfsm.aðst., wc, móttaka. Á efri hæð eru
m.a.  skrifstofur, wc, kaffiaðstaða og eldhús. Bakhúsið með 3 inn-
keyrsluhurðum og góðri lofthæð. Mögulegur byggingarréttur.
Teikningar og frekari upplýsingar á skrifstofu okkar. 

Drangahraun, Hfj,  528 fm.
Í einkasölu vel stað-
sett samtals 528 fm
iðnaðarhúsnæði, þar
af er 108 fm á 2. hæð
m.a. undir skrifstofur.
Húsið er steinsteypt
hornhús með mjög
rúmgóðri lóðarað-
komu. Húsið er með
mikilli lofthæð, 5,8

vh. og 7,4 í mæni, stálbitarennur fyrir allt að 5 tonna brúarkrana ga-
fla á milli, stórar innkeyrsluhurðir 3x talsins, skrifstofur, wc og kaffi-
stofa. Húsið er til sölu eða leigu og hentar undir flesta atvinnustarf-
semi. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum okkar.

Rauðhella, Hfj, 467 fm iðnaðarhúsnæði

Til sölu í nýlegu glæsilegu húsnæði við Rauðhellu samtals 467 fm.
Húsnæðið er með 320 fm sal þar sem eru 3 stórar innkeyrslu-
hurðir og mjög mikil lofthæð. Kaffi- og starfsmannaaðstaða á
jarðhæð. Vel innréttaðar skrifstofur á milligólfi um 71 fm. Lóðin er
öll malbikuð  og rúmgóð beggja vegna hússins. Húsnæðið get-
ur hentað vel undir hverskyns heildsölu- og iðnaðarstarfsemi.

Flugumýri, Mos,  968 fm iðnaðarhúsnæði.

Til sölu mjög gott 968 fm iðnaðarhúsnæði með braut f. brúarkrana,
auk tæpl. 200 fm samþ. viðbyggingarréttar. Húsið samlokuklædd
stálgrind, skrifstofuaðstaða, wc. Húsið er með 9 mtr. mænishæð,
þakbirta og reyklosun í mæni. Það eru 4 innkeyrsluhurðir, þar af 1
sem er 5x5 mtr. Hentar vel flestri iðnaðarstarfsemi. 

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

Óskar Mikaelsson,
próf í fasteigna-, fyrirt.- 
og skipasölu, ráðgjafi 

atvinnuhúsnæðis

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi

Valgeir Kristinsson, 
Hrl., Lögg. faseignasali

Félag
fasteignasala

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

Ólafur Björnsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Sigurður Sigurjónsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Christiane L. Bahner hdl.
Lögg. fasteignasali

Torfi R. Sigurðsson
Hdl.

Ágúst Stefánsson 
Lögfræðingur

Hallgrímur Óskarsson 
Sölumaður

Steindór Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

Anna Rúnarsdóttir
Viðskiptafræðingur

Kristín Kristjánsdóttir
Ritari/skjalavarsla

TJALDHÓLAR 58, 
SELFOSSI
Flott , fullbúið parhús í Tjaldhólum. Íbúðin er 111,8 fm og bíl-
skúr 37,3 fm, alls 149,1 fm, og telur m.a. þrjú herbergi, stofu,
eldhús, bað, þvottahús og anddyri. Innangengt er úr þvotta-
húsi í bílskúr. Verð 29,4 m.

GRÆNUVELLIR 6, 
SELFOSSI
Reisulegt og fallegt 278 m2 einbýlishús á tveimur hæðum við ró-
lega götu miðsvæðis á Selfossi. Húsið er timburhús byggt árið
1947 en er klætt að utan með stálklæðningu. Verð 44,8 m.

KRINGLUMÝRARVEGUR 1, 
GRÍMSNES OG GRAFN-
INGSHREPPI
50,4 m2 sumarhús sem stendur á 2340 m2  eignarlóð í Gríms-
nesinu. Verð 9,5 m.

FOSSVEGUR 6, 
ÍB. 305 SELFOSSI
3ja herbergja íbúð á þriðju hæð  ásamt góðu stæði í bílgeymslu
að Fossvegi 6 Selfossi. Verð 23,1 m.

ÁLFTARIMI 1 
ÍB. 302, SELFOSSI
2ja herbergja íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi byggðu 1982. Íbúð-
in er 65,0 m² ásamt 23,0 m² bílskúr og 5,1 m² geymslu. 
Verð 16,2 m.

KLETTAGLJÚFUR 2, 
ÖLFUSI
215 m2  tæplega fokhelt ein-
býlishús ásamt 73,4 m2  sambyggðum bílskúr. Lóðin er eign-
arlóð og er 5.680 fm. Verð 31,0 m.

Fr
u

m
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Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

TRAUST
VIRÐING

ÞJÓNUSTA

Hafðu samband 821 7337 www.remax.is/fasteignir

Stefán Páll
Löggiltur fasteignasali
821 7337

Engin í heimi selur fleiri fasteignir en RE/MAX

STEFÁN 821 7337 & BERGUR 898 0419 SÝNA EIGNINA.

STEFÁN 821 7337 & BERGUR 898 0419 SÝNA EIGNINA.

m2: 109

Herb.: 4ra

Brunab,mat: 20,9 millj.

Bílskúr: Bílskýli

Byggingarár: 2006

Verð: 27.400.000Skemtileg íbúð á firstuhæð

Eskivellir , 220 Hafnarfirði - 4ra herb. 27.400.000

m2: 124,5

Herb.: 4ra

Brunab.mat: 21,8 mill.

Bílskúr: Bílageymsla

Byggingarár: 2001 

Verð: TilboðFalleg íbúð á fyrstu hæð!

Jötunsalir 2, 201 Kópavogur - 4ra herb. Tilboð

STEFÁN 821 7337 & BERGUR 898 0419 SÝNA EIGNINA

Falleg 108.8 fm, 4ra herbergja íbúð á fyrstu hæð ásamt stæði í bílskýli á Eskivöllum 1Komið 
er inn í forstofu með skáp. Þaðan er gengið inn í bjarta stofu, úr stofu. Á hægri hönd er 
eldhús með góðri innréttingu. Herbergin eru vinstramegin í íbúðinni. Barnaherbergin eru 2 
bæði með skápum. Hjónaherbergið er með stórum fataskáp. Baðherbergið er flísalagt með 
ljósum flísum og hvítri innréttingu. Á gólfum stofu og herbergja er plastparket og 
nátttúruflísar á forstofu og eldhúsi. 
Góður sameiginlegur garður fylgir eigninni, Stutt í skóla, verslun og þjónustu.

Virkilega falleg og björt 3ja herb 99 fm íbúð með bílskýli í .Stofan er með 
gólfsíðum stórum gluggum og með útgengi út á skjólgóðar suðursvalir. Fallegt 
ljóst eikarparket er á allri íbúðinni nema  Tvö björt og rúmgóð svefnherbergi eru 
í íbúðinni með góðum fataskápum. Eldhúsið er með fallegri viðarinnréttingu, 
góðum nýlegum eldunartækjum og uppþvottavél. Góð geymsla er einnig í 
íbúðinni sem og önnur stór í sameign . 

Glæsilegt 189.6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum ásamt 34.2 fm. bílskúr við Bæjargil 23, 
Garðabæ. Arkitekt hússins er Vífill Magnússon. Á neðri hæð hússins er forstofa með flísum á 
gólfi. Eldhús ermeð fallegri innréttingu. Á eyju sem skiptir eldhúsi er granítplata og nýlegt 
keramik helluborð. Björt flísalögð garðstofa skiptir borðstofu og stofu . Á eldhúsi og stofum er 
merbau parket.  Á efri hæð er hjónaherbergi og þrjú rúmgóð barnaherbergi öll með 
fataskápum og plastparketi á gólfum. Baðherbergið er stórt með ljósum flísum, hvítri 
innréttingu, baðkari og sturtu. 

Skemmtileg 4ra herbergja íbúð á fyrstu hæð við Jötunsali í Kópavogi. Komið 
er inn í rúmgott hol með flísum á gólfi og þaðan inn í opna stofu og eldhús. 
Eldhúsið er með fallegri viðarinnréttingu og flísum á gólfi. Þvottahús/geymsla 
er út af eldhúsi með flísum á gólfi. Úr stofunni er gengið út á rúmgóðar svalir. 
Svefnherbergin eru öll með parketi á gólfum og fataskápum. Baðherbergið 
er flísalagt með baðkari og sturtuklefa. Íbúðinni fylgir geymsla í kjallara og 
stæði í bílageymslu. 

m2: 99

Herb.: 3ja

Brunab.mat: 18,7 millj.

Bílskúr: Nei

Byggingarár: 2001

Verð: 28.400.000Falleg íbúð í Bryggjuhverfi

Naustabryggja, 201 Kópavogur - 3ja herb. 28.400.000

Fasteignir

STEFÁN 821 7337 & BERGUR 898 0419 SÝNA EIGNINA.

STEFÁN 821 7337 & BERGUR 898 0419 SÝNA EIGNINA

m2: 224

Herb.: 6

Brunab.mat: 33,1 millj.

Bílskúr: Já

Byggingarár: 1989

Verð: 58.800.000Fallegt einbýli á góðum stað í Garðabæ

Bæjargil , 210 Garðabæ - 6 herb. 58.800.000

Kanadískt fyrirtæki sem framleiðir hágæða Kanadísk heimili og hefur gert það í yfir 55 ár og byggt hús í 
fjórum heimsálfum. Hægt er að velja úr fjölda teikninga sem breyta má á alla kanta og stækka eða 
minnka eftir þínum þörfum. Kanadísks fyrirtækið býður einnig uppá að byggja hús eftir teikningum frá 
viðskiptavinum. Heimilin geta komið á ýmsum byggingarstigum allt frá því að vera tilbúin til innréttinga og 
uppí að vera fullbúin með gólfefnum, heimilistækjum og öllu tilheyrandi.

Hafðu samband og sjáðu hvort við getum ekki skapað drauma heimilið þitt.

Hægt er að skoða heimili á: www.meirahus.com

FÁÐU TILBÚIÐ HEIMILI FULLBÚIÐ EFTIR ÞÍNU HÖFÐI

Kanadísk hús www.meirahus.com

ERUM MEÐ LÓÐIR UNDIR HÚS Í REYKJANESBÆ OG FYRIR AUSTAN FJALL”

STEFÁN 821 7337 & BERGUR 898 0419 SÝNA EIGNINA.

m2: 187

Herb.: 5

Brunab.mat: 26.850.000

Bílskúr: Já

Byggingarár: 1979

Verð: 41.000.000
187.3 einbýlishús að Esjugrund 51, Kjalarnesi. Húsið stendur á 
sjávarlóð. Lýsing eignar : Komið er inn í forstofu með dúk á gólfi og 
fataskáp. Út af forstofu er eitt svefnherbergi með dúk á gólfi og 
gestasalerni með kork á gólfi. Úr forstofu er komið inn í borðstofu 
og stofu hvoru tveggja með parketi á gólfi og útsýni út á sjó. Í 
suðurenda hússins er svefnherbergisgangur með parketi á gólfi. 
Þar eru þrjú herbergi : eitt hjónaherbergi og tvö barnaherbergi . 
Hjónaherbergið er með dúk á gólfi og fataherbergi , barnaher-
bergin eru bæði með parketi á gólfi og fataskápum. Á 
svefherbergisganginum er einnig eitt baðherbergi sem er dúklagt 
og með sturtuklefa og barðkari. Eldhúsið er með snyrtilegri 
innréttingu, efri og neðri skápum og kork á gólfi. Inn af eldhúsi er 
búr og þvottahús . Bílskúrnum hefur verið breytt í tvö herbergi 
bæði með plastparketi á gófi og sett upp lítið flísalagt baðher-
bergi .

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI 19:00 - 20:00

Esjugrund 51, Kjalarnesi - 5 herb. 41.000.000

OPIÐ
HÚS

w
w

w
.inhouse.is



● fréttablaðið ● fasteignir8  10. DESEMBER 2007

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

EINBÝLI

GUNNARSSUND - Fallegt 127
fm einbýli á frábærum stað í mið-
bæ Hfj. 3 sv.herb. Svalir og fallegur
garður. Verð 33,9 millj. 7051

FURUBERG - Fallegt og sérlega
vel skipulagt 222 fm einbýli m/bíl-
skúr á góðum stað. 6 sv.herb.
Verð 55 millj. 10000 

HOLTAGERÐI - 142 fm neðri
hæð m/bílskúr í tvíbýli. 3-4
sv.herb. Pallur og fallegur garður.
Verð 33,5 millj. 6919

ÁLFASKEIÐ - LAUS STRAX
Falleg 95,4 fm íbúð á 2. hæð. 2
sv.herb. Bílskúrsréttur. Verð 20,9
millj. 7194

BREKKUHVAMMUR - FLOTT
EINBÝLI - AUKA ÍBÚÐ 330 fm
einbýlishús með sér aukaíbúð,
eign í algjöri sér flokki. Garðhús,
tvöfaldur bílskúr, sólstofa, lyst-
igarður o.fl. 6914

4RA TIL 7 HERB.

LYNGMÓAR - GBÆR Falleg
113 endaíbúð á 2. hæð m/bílskúr í
góðu húsi. 3 sv.herb. Stórar svalir.
Verð 28,7 millj. 7250

LINDASMÁRI - Sérlega falleg
92,2 fm íbúð á jarðhæð á góðum
stað. 2 sv.herb. Suðurverönd og
afgirt lóð. Verð 27,5 millj. 7188

ÞRÚÐVANGUR - LAUST
STRAX Fallegt 233,4 fm einbýli
m/bílskúr innst í botnlanga við
hraunjaðarinn. 5 sv.herb. Stór sól-
arverönd. Verð 66,0 millj. 6896

SUÐURBRAUT - Rúmgóð 112,3
fm endaíbúð á 3. hæð. 3 sv.herb.
Hús nýlega viðgert að utan. Frá-
bært útsýni. Verð 24,3 millj. 7065

LAUFVANGUR - Góð 89 fm
íbúð á 2. hæð. 2 sv.herb. Suðvest-
ursvalir. Stutt í þjónustu. 7114 

RAÐ- OG PARHÚS

HÓLMATÚN - LAUST STRAX
Sérlega fallegt 132,5 fm endarað-
hús á eignarlóð með sjávarútsýni.
3 sv.herb. Smekkleg eign á góðum
stað. Verð 39,9 millj. 7179

ESKIHLÍÐ - REYKJAVÍK Fal-
leg 114 fm íbúð á 2. hæð. 3
sv.herb. Vestursvalir. Tvær
geymslur. Verð 26,9 millj. 3154

ESKIVELLIR - Falleg 85,0 fm
enda/-horníbúð á jarðhæð. 2
sv.herb. Verönd m/skjólveggjum.
Verð 21,5 millj. 7098

STEKKJARHVAMMUR - Fal-
legt 207,6 fm raðhús m/bílskúr á
góðum stað. 4 sv.herb. Verð 39,5
millj. Skipti koma til greina, sér-
staklega eign í Öldutúnsskóla-
hverfinu. 7039 

ERLUÁS - Sérlega falleg og björt
104,4 fm endaíbúð á 2. hæð.
Lyfta. Sérinngangur. Suðursvalir.
Útsýni. Verð 29,9 millj. 6835

EINIVELLIR - Björt og falleg 94
fm íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. 2
sv.herb. L-laga svalir í suður og
vestur. Verð 24,2 millj. 7033

ÁLFHOLT - Fallegt 209 fm rað-
hús m/bílskúr á fjölskylduvænum
stað. 4 sv.herb. Svalir og verönd.
Verð 41,5 millj. 6823

SUÐURGATA - Björt og vel
skipulögð 171 fm hæð m/bílskúr í
fjórbýli. 4. sv.herb. SV-svalir. Verð
35,8 millj. 6838

ÖLDUTÚN - Falleg og mikið end-
urnýjuð 101,7 fm íbúð m/bílskúr. 2
sv.herb. Góð staðsetning. Verð
22,9 millj. 6591

HÆÐIR

FAGRABERG - Falleg 80 fm
neðri hæð í tvíbýli á frábærum
stað. 2 sv.herb. Sérinngangur.
Verð 23,9 millj. 7175

DAGGARVELLIR - Nýleg og
falleg 92,2 fm íbúð á 2. hæð. 3
sv.herb. Suðvestursvalir. Verð
24,2 millj. 6180

2JA HERB.

SUÐURHVAMMUR - Góð 78,1
fm íbúð á jarðhæð á góðum stað.
Stórt svefnherb. Möguleiki á ver-
önd. Verð 19,8 millj. 7185

LÆKJARBERG - 121,4 fm neðri
hæð í tvíbýli m/bílskúr. 2 sv.herb.
Sérinngangur. Verönd. Frábær
staðsetning. 7053

3JA HERB.

ÁLFASKEIÐ - Góð 125,7 fm
íbúð á efstu hæð m/bílskúr. 2
sv.herb. Suðvestursvalir. Flott út-
sýni. Verð 21,9 millj. 7254

EYRARHOLT - Falleg 62,4 fm
íbúð á 3. hæð á góðum útsýnis-
stað. Sameign góð að utan sem
innan. Verð 16,3 millj. 7058

GRINDAVÍK

STAÐARHRAUN - Mikið endur-
nýjað 209 fm einbýli m/bílskúr. 23
fm herb. inn af skúr, mögul. á sér-
íbúð. Verð 29,2 millj. 7228

SUÐURHÓP 11 og 13 - LAUS
STRAX Ný falleg og velhönnuð
160,0 fm PARHÚS m/bílskúr. Verð
26,3 millj. tilb. u. tréverk. og 31,9
millj. fullbúin án gólfefna. 9633

STAÐARVÖR - Mikið endurnýjað
147,5 fm einbýli m/bílskúr. 4
sv.herb. Verönd og pottur. Verð
24,9 millj. 7022

STAÐARHRAUN Fallegt talsvert
endurnýjað 110 fm einbýli á einni
hæð, ásamt 55 fm bílskúr, samtals
164,5 fm á góðum stað í miðbæn-
um. Verð 25,9 millj. 6886

TÚNGATA Fallegt mikið endurnýj-
að 169 fm einbýli, ásamt 55fm bíl-
skúr, samtals því 224,0 fm 5 svefn-
herb. Verð 28,9 millj. 6887

HELLUBRAUT - Falleg talsvert
endurnýjað 85 fm einbýli. Nýlegt
eldhús. Hús klætt að utan. Verð
15,9 millj. 6776

VESTURHÓP - LAUST STRAX
Fallegt og fullbúið 160 fm parhús
m/bílskúr, lofhæð mikil í bílskúr. 3-4
sv.herb. Afhending strax. Áhv. Íbúð-
alsj. 18,0 millj. Verð 34,9 millj.
6730

MARARGATA - Góð 178 fm efri
hæð m/bílskúr. 4 sv.herb. Sérinn-
gangur. Verð 21,9 millj. 6697

BLÓMSTURVELLIR - AUKAÍ-
BÚÐ 150 fm einbýli m/bílskúr sem
breytt hefur verið í íbúð. Stór verönd
og heitur pottur. Verð 22,9 millj.
6604

HELLUBRAUT - TVÆR ÍBÚÐIR
Góð 112,8 fm efri hæð m/38 fm sér-
íbúð sem býður upp á leigu. Verð
18,7 millj. 6602

STAÐARHRAUN - Talsvert end-
urnýjað 151 fm endaraðhús m/bíl-
skúr. 4 sv.herb. Pallur og pottur.
Verð 24,6 millj. 6420

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

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

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

AUSTURVEGUR - STÓR BÍL-
SKÚR Gott 124 fm parhús m/stór-
um 64 fm bílskúr og 31 fm vinnu-
stofu á lóð, samt. 218 fm 3 til 4
sv.herb. Verð 24,9 millj. 3676

BLÓMSTURVELLIR - Fallegt
talsvert endurnýjað 176,4 fm einbýli
m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð 29,9 millj.
5114

VOGAR

HEIÐARGERÐI - Fallegt og vel
viðhaldið EINBÝLI á einni hæð,
ásamt BÍLSKÚR FALLEG EIGN Á
GÓÐUM STAÐ. 7271 

HEIÐARGERÐI - Mikið endurnýj-
að139,2 fm einbýli. 4 sv.herb. Verð
27,9 millj. Laust við kaupsamning.
9838

SUÐURGATA - SKRIFSTOFU-
HÚSNÆÐI Gott og bjart 233,5 fm
skrifstofuhúsnæði í miðbæ Sand-
gerðis. Verð 24,9 millj. Húsið er tví-
skipt, öruggir leigutakar. Almennt
gott ástand eignar. 7262

ATVINNUHÚSNÆÐI

ÁLFASKEIÐ 394,1 fm verslunar-
húsnæði ásamt 132 fm íbúð á góð-
um stað í miðsvæðið í Hafnarfirði,
verð 130 millj. Laust fljótlega. 7121

MÓHELLA - LAUST STRAX
Nýlegt 26 fm atvinnu-/geymsluhús-
næði, fullbúið utan sem innan. Hiti,
heitt/kalt vatn. Möguleiki á 3ja fasa
rafm. Verð 4,0 millj. 7267

MIÐVANGUR - HFJ. Gott 31 fm
verslunarhúsnæði á jarðhæð. Laust
strax. Verð 6,9 millj. 7233

JÓNSVÖR - VOGUM Nýtt 705 fm
atvinnuhúsnæði m/100 fm millilofti.
Hægt að kaupa í minni einingum.
Afhendist fullbúið að utan og inn-
an í janúar 2008. 7225

TANGASUND -GRINDAVÍK
Gott 202,2 fm endabil með tveimur
innkeyrsludyrum á góðum stað.
Verð 17,2 millj. 6999

LÓNSBRAUT - HFJ. Gott 100,8
fm atvinnuhúsnæði. Innkeyrsludyr
4x4 m. Verð 18,2 millj. 6979

GRANDATRÖÐ - HFJ. 97,7 fm
húsnæði m/geymslulofti. Góð loft-
hæð. Innkeyrsludyr. Verð 19,9 millj.
6566

GRANDATRÖÐ - HFJ. 191,2 fm
endabil ásamt ca 75 fm millilofti,
samtals 266 fm Stór innkeyrsluhurð.
Tveir inngangar. Góður vinnslusalur.
Verð 33,9 millj. 6427

RAUÐHELLA - HFJ. 398,7 fm og
að auki ca 100 fm milliloft. Þrjár
stórar innkeyrsludyr. Verð 80 millj.
6584

HAFNARGATA - GRINDAVÍK
Gott 1.380 fm atvinnuhúsnæði á
góðum stað. Ýmsir möguleikar.
Húsið er að í leigu að hluta. Verð
110,0 millj. SEM ER TÆPLEGA
KR. 80.000,- P. FERM. 6695

STAÐARSUND - GRINDAVÍK
Ný 100 til 140 fm atvinnubil. Stórar
innkeyrsludyr, hiti í gólfi, mikil loft-
hæð. Afhendist strax. Verð frá 11,5
millj. 9644

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NOÐURBAKKI – LAUS STRAX
Vorum að fá nýja glæsilega
129 fm 4ra herb. íbúð á
besta stað í húsinu. 

Stæði í bílageymslu.
Glæsilegt útsýni. 
Lyftuhús. 7122
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Kári Halldórsson
lögg. fasteignasali

Jónas Hólmgeirsson
sölustjóri

Eiríkur Svanur Sigfússon
lögg. fasteignasali

Melkorka Guðmundsdóttir
ritari

Jón Örn Kristinsson
lögg. fasteignasali

Birna Benediktsdóttir
ritari

Laufey Lind Sigurðardóttir
lögg. fasteignasali

SKIPALÓN 4-8 - HFJ. 
Stórglæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir í
lyftuhúsi fyrir 50 ára og eldri á góðum
útsýnisstað á Hvaleyrarholti. 
Hágæðainnréttingar frá Agli Árnasyni
Uppþvottavél og ísskápur fylgir
Granít á borðum og sólbekkjum
Bílageymsla
Arinn og tvö baðherb. í stærri íbúðum
Tvennar svalir á stærri íbúðum
Afnotaréttur af 55 fm samkomusal
Golfvöllur í göngufæri
Afhending í mars-apríl 2008
Verð frá 18,5 millj. 7133

NORÐURBAKKI -1 OG 3 - HFJ. 
Glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir
m/stæði í bílageymslu á frábærum
stað við sjávarsíðuna í miðbæ Hfj.
• Vandaðar innréttingar frá InnX og

tæki frá Miele 
• Granítborðplötur
• Sameiginlegt garðsvæði á milli

húsanna
• Sjónvarpsdyrasími
• Þakgarður   6649

FÁLKASTÍGUR - ÁLFTANES 
Glæsilegt 248,9 fm einbýli m/bílskúr á 916 fm eignarlóð á frábærum
stað í jaðri byggðar. Fullbúið að utan og tilb. til innréttingar að innan.
Verð 53,0 millj. 7245

DREKAVELLIR 11 - HFJ. 
Glæsilegar 151-157 fm 4ra herb. raðhúsaíbúðir með opnu bílskýli.
Húsin eru á þremur hæðum. Tvennar svalir í suður og norður á 2. og
3. hæð. Fullbúið að utan og fokhelt að innan. Verð frá 31,0 millj.
7123

GRUNDARHVARF - KÓPAVOGUR 
Glæsilegt einbýli sem hannað er út frá sjónarmiðum nútímafjölskyldu.
Afhendist fullbúið að utan og fokhelt að innan. Verð 75 millj. 6074

GLITVELLIR 43 - HFJ. 
Fallegt 178,2 fm einbýli m/bílskúr. 3 sv.herb. Afh. fullbúið að utan og
fokhelt að innan. Verð 33,0 millj.  7030

KVISTAVELLIR - HFJ. 
Sérlega fallegt og vandað 212 fm einbýli m/bílskúr. 4 sv.herb. Af-
hendist fullbúið að utan og tilb. til innr. að innan. Verð 49,8 millj.
6994

BJARKARÁS - GBÆ 

Sérlega glæsilegar og rúmgóðar lúxusíbúðir á frábærum útsýnisstað
efst í Ásahverfinu. AÐEINS 6 ÍBÚÐIR EFTIR. 6212

KVISTAVELLIR 2-8 - HFJ. 
Falleg 191,3 fm raðhús m/bílskúr. 4 sv.herb. Afhendist fullbúið að ut-
an og fokhelt að innan. Verð frá 28,9 millj. 6781

KVISTAVELLIR 9 - HFJ.
Fallegt 163 fm einbýli m/bílskúr. 3 sv.herb. Afhendist fullbúið að utan
og fokhelt að innan. Verð 33,5 millj.  6745

STÓRIKRIKI - MOSFELLSBÆR 
Glæsilegt 344 fm einbýli-/tvíbýlishús á góðum stað. Afhendist fullbú-
ið að utan og fokhelt að innan. Verð 63,0 millj. 6317

KIRKJUVEGUR 2 - HFJ. 
Einstakt tækifæri - nýtt og glæsilegt einbýli í miðbæ Hfj rétt við nátt-
úruperluna Hellisgerði. 6544 

NORÐURBAKKI 5 - HFJ.  

Sérlega vandaðar 3ja og 4ra herb. íbúðir m/stæði í bílageymslu í glæsilegu lyftuhúsi á
frábærum stað í miðbæ Hfj. Glæsilegar sýningaríbúðir.

• Vandaðar innréttingar og tæki frá EGG
• Gólfhiti m/hitastýringu í hverju rými
• Extra lofthæð

• Flísalagðar svalir og timburverandir
• Sjónvarpsdyrasími
• Þakgarður   6928

FURUÁS 2 -6 - HFJ. 

Falleg 240 fm raðhús m/bílskúr á FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ. Möguleg 6 sv.herb.
Möguleg aukaíbúð. Fullbúin að utan og fokheld að innan. Verð frá 39,0 millj. 6891

KVISTAVELLIR 56-64 – SKIPTI MÖGULEG 
AFH. TILBÚIN UNDIR MÁLNINGU

Glæsileg og sérlega vel skipulögð 222 fm raðhús m/bílskúr. 4-5 sv.herb. Afhendist
fullbúið að utan og tilbúin til málningar að innan. Hérna verður rafmagn, pípulögn og
smíðavinna búin og komið að handlögnum heimilisföður. Verð 40 millj. 6616

FLATAHRAUN - HFJ 

Glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir m/stæði í bílageymslu í 5 hæða lyftu-
húsi á frábærum stað. Afh. við kaupsamn. Allt að 90% lán.  Tilbúnar
til afhendingar strax.

Verð frá 23,9 millj. 6344
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KVISTAVELLIR 46-54 – SKIPTI MÖGULEG
Falleg 246 fm raðhús m/bílskúr. 4 sv.herb. Afhendist fullbúið að utan
og fokhelt að innan. Verð frá 35,9 millj. 723590
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SKEMMTISTAÐUR Í MIÐBORGINNI, Nýtt.
Til sölu skemmtistaður í miðborginni með skemmtana -og fullt vínveitingaleyfi. Er
í 300 fm húsnæði, góð dansaðstaða. Einstakt tækifæri . Tilboð óskast.

LÍKAMSRÆKTARSTÖÐ Nýtt, TÆKIFÆRI.
Til sölu þekkt líkamsræktarstöð í góðu 400 fm leiguhúsnæði . Mjög góð aðstaða
og flottur tækjakostur. Stór viðskiptamannahópur. Mjög gott verð eða aðeins 7,9
millj.

VEITINGASTAÐUR - AUSTURLENSKT Nýtt.
Til sölu góður veitingarstaður í góðu húsnæði vel staðsettur, og vel tækjum búin.
Staðurinn tekur yfir 30 manns í sæti. Take away þjónusta. Stórgott tækifæri.

FYRIRTÆKI Í AUGLÝSINGAVÖRUM Nýtt.
Til sölu fyrirtæki í fatamerkingum og auglýsingavörum og merkingum. Mikill og
góður tækjakostur. Tískumerkingar o.fl. Verð 6,5 millj.

STÁLSMIÐJA í EIGIN HÚSNÆÐI. Nýtt.
Til sölu stálsmiðja sem er með alla almenna stálsmíði svo og verkefni og
innflutning tengdan því. Er í mjög góðu nýlegu eigin húsnæði. Selst saman eða í
sitt hvoru lagi. Frábært tækifæri og gott verð.

VEITINGAREKSTUR - SÖLUTURN - ÍSSALA. Nýtt.
Er í björtu og rúmgóðu húsnæði, nýlega endurnýjuðu. Heitur matur í hádeginu.
Hamborgarar og fl. allan daginn Tekur yfir 50 manns í sæti. Mjög flottur staður og
fín innkoma. Einnig bílalúgur. Næg bílastæði. Mjög sanngjarnt verð. 

STÓR SÖLUTURN- GRILL - ÍS - VIDEÓLEIGA Nýtt.
Til sölu glæsilegur söluturn með grill, ís og viðeóleigu. Er í 200 fm húsnæði í
vinsælum þjónustukjarana. Góð afkoma. Útborgun aðeins 5 milljónir. Frábært
tækifæri.

BARNAFATAVERSLUN MEÐ TOPP MERKI.
Til sölu skemmtileg barnafataverslun með vinsæl og flott vörumerki fyrir 0-16 ára
í góðu leiguhúsnæði við Laugaveginn. Glæsileg vara . Topp tækifæri.

HÁRSNYRTISTOFA Í MIÐBORGINNI Nýtt.
Til sölu glæsileg hársnyrtistofa í miðborginni, 6 vinnustöðvar, 2 vaskstólar. Smart
stofa, með góða afkomu. Stórgott tækifæri.

SÖLUTURN - ÍSBÚÐ. Topp tæpkifæri.
Söluturn með íssölu í hverfi 107. Góð staðsetning, og rúmgott húsnæði, og
verðið aðeins 3,5 millj Einstakt tækifæri.

Nýtt á skrá - ÞEKKT HÁRSNYRTISTOFA.
Var að koma á skrá, falleg og velstaðsett hársnyrtistofa, 5 vinnustöðvar og 2
vaskstólar, nánast allt nýendurnýjað. Staðsetning mjög góð. Frábært tækifæri.

HEILSUSDTÚDÍÓ - SNYRTISTOFA. Frábært verð
Til sölu glæsilegt heilsustúdíó og snyrtistofa með góðan tækjakost. þekkt stofa í
flottu húsnæði. Staðsetning mjög góð. Mikið að gera. Frábært tækifæri.

HVERFIS-SPORT-PÖBB Í EIGIN HÚSNÆÐI.
Til sölu hverfis-pöbb í ca 240 fm eigin húsnæði, flott innréttaður. Mjög góð
aðkoma og bílastæði. Stór verönd og skjólveggir fyrir utan plássiðfyrir gesti. Allt
sér. Nú er lag. Endilega leitið upplýsinga.

HEILSUSTUDIÓ & SNYRTISTOFA 
Til sölu þekkt heilsustudió og snyrtistofa. Stofan sérhæfir sig í líkamsmeðferðum,
s.s. meðferðum til grenningar, styrkingar, mótunar og hreinsunar.Auk þess allri
alhliða snyrtingu og naglaásetningu. Mjög góður aðbúnaður í rúmgóðu húsnæði.
Stórgott tækifæri á mjög góðu verði.

TÍSKUVERSLUN Á LAUGAVEGINUM.
Til sölu af sérstökum ástæðum vel staðsett tískuverslun, sem verslar með
notaðan innfluttan kventískufatnað. Allt eigin innflutn. Verð aðeins 2,5 millj.
Einstakt tækifæri.

HEILDVERSLUN MEÐ KVENFATNAÐ Nýtt.
Til sölu heildverslun með fallegan kvenfatnað. Einkaumboð á Íslandi. Mjög góð
viðskiptasambönd. Verð aðeins 7,5 milljónir

ÞEKKT HÁRSNYRTISTOFA - MJÖG VEL STAÐSETT 
Til sölu glæsileg og vel búin hársnyrtistofa, frábærlega vel staðsett, í góðu
húsnæði, með góð bílastæði fyrir framan. 6 vinnustöðvar og 2 vaskstólar og allur
búnaður mjög góður. Verð 7 millj. 

BÓNSTÖÐ - MIÐSVÆÐIS - GOTT TÆKIFÆRI
Til sölu bónstöð í hverfi 105. Er í góðu rúml. 200 fm leiguhúsnæði. Mikið um fasta
viðskiptavini, bæði einstaklinga og fyrirtæki. Mjög gott verð, aðeins 6 milljónir.

GLÆSILEG SNYRTISTOFA og VERSLUN.
Til sölu þekkt og einkar glæsileg stofa á frábærum stað með góða aðkomu. Góður
tækjakostur. Tilvalið fyrir 2 snyrtifræðinga og naglafræðing. Skemmtilegt tækifæri.

VINSÆLL SKYNDIBITASTAÐUR í hverfi 108.
Til sölu þekktur skyndibitastaður í austurborginni með fína afkomu. Vel tækjum
búin Bullandi traffic. Liggur vel við allri umferð. Tekur yfir 30 manns í sal. Gott
dæmi.

Fjöldi annarra fyrirtækja á skrá!
Leitið nánari upplýsinga. Sjáið www.atv.is

Nesbyggð
Nesbyggð ehf | Stapahraun 5 | 260 Reykjanesbær
Sími 421 2700 | Fax: 421 2765 
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Staðarhraun 26, Grindavík
Gott 78,8 ferm endaraðhús. Eignin skiptist í 2
svefnherb. stofu, eldhús og baðherb. Nýjar
neysluvatnslagnir í húsinu, parket er á stofu
og í svefnherb. Flísar eru á forstofu, baðherb.
og gangi. Nýlegur sólpallurog skápar inn í
svefnherb.
Verð 15.800.000,-

Marargata 1, efri hæð, 
Grindavík
Mjög góð 4ja herb. efri hæð ásamt bílskúr
178,2 ferm. Nýleg innrétting í eldhúsi. Búið
að endurnýja þak. Nýlegt parket á gangi og
herbergjum. Góður staður.
Verð 21.900.000,-

Sunnubraut 2, Grindavík
116,2 ferm. einbýli á 2 hæðum ásamt 39,6
fm bílskúr/geymslu. Eignin skiptist í stofu,
eldh., 2 baðh., geymslu. og 3 svefnh. Nýtt
skolp er útí götu og eru allar neysluvatns-
lagnir nýjar. Nýtt rafmagn. Nýlegur sólpallur.
Gróðurhús á lóðinni. Nýjir gluggar og ný úti-
dyrahurð á neðrihæð.
Verð 21.900.000,- 

Hellubraut 10, n. h., Grindavík
Flott 3ja herb. á 1. hæð, íbúð í fjórbýli með
sér inng. byggt 2003. Stofa, eldhús, baðh.,
þv.herb., geymslu og 2 svefnh. Parket er á
stofu, herbergjum en flísar á geymslu, þvott-
húsi, baðherbergi og forstofu. Nýlegur sólp-
allur. Sameiginleg vagna og hjólageymsla. 
Verð 17.000.000,-

Laut 14, Grindavík
Ný þriggja herbergja íbúð í glæsilegu 10
íbúða fjölbýlishúsi á tveimur hæðum. Eldhús-
ið er með eikarinnréttingu og fylgir einnig
uppþvottavél og ísskápur. Á gólfum er parket
og flísar. Gólf eru hljóðeinangruð. 
Verð 19.900.000,-

Leynisbraut 12a, Grindavík
Mjög gott 103,5 fm parhús. Eldhús, bað, 2
svefnh. þvottahús og geymslu. Á forstofu eru
flísar. Plastparket er á stofu og herb., flísar á
baði. Eldhúsinnr., keramikborð, ofn og vifta.
Á baði er hvít innrétting og baðkar með
sturtu. Góður staður, vinsælar eignir.
Verð 18.500.000

Túngata 11, Grindavík
Fallegt 123,9 fm einbýli ásamt 38,2 ferm. bíl-
skúr. Forstofa, stofa, eldhús, þv.hús, baðh.
og 4 svefnh. Flísar á baðh., forst. og parket á
stofu, gangi og herbergjum. Bílsk. er fullb.
Verð 24.000.000.-

Vesturhóp 7, Grindavík
Nýtt parhús 118,5 fm ásamt 42,3 fm bílskúr.
3 svefnhm Parket á allri eigninni nema flísar á
baði, forstm og þvmherb. Í eldhúsi er kirsu-
berjainnrétting. Hiti í gólfum. Áhvílandi um 18
millj. hjá Íbúðalánasjóði og í kringum 4.1 millj.
kr. hjá Sparisjóði. LAUST STRAX
Verð 34.900.000,-
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Við auglýsum þína eign frítt!

Hólavellir 16, Grindavík
Fallegt 73,8 ferm raðhús. Parket á gólfum
nema á baðherbergi og forstofu. Eikarhurðar
og nýlegir skápar. Baðherbergið var tekið í
gegn fyrir ca. 5 árum. 
Verð 16.800.000

Ásabraut 14, 0203, Grindavík
Nýlegt 88,2 ferm íbúð í fjölbýlishúsi með
sérinngangi. Stofan og eldhús í opnu rými.
Eikarparket á gólfum í 2 svefnherbergjum og
stofu. Gráar flísar á baðherbergi, geymslu og
forstofu. Öll ljós fylgja og ísskápur.
Verð 18.300.000,-

Leynisbrún 13, Grindavík
Fallegt 154,5 ferm. einbýlishús ásamt bílskúr.
4 svefnherb. Baðherberg. geymsla og
þvottahús er flísalagt. Parket á stofu og borð-
stofu. Rúmgóður bílskúr. Að utan er húsið í
mjög góðu ásigkomulagi og velvið haldið.
Lóðin er stór og velhirt, býður uppá mikla
möguleika.
Verð 22.800.000,-

Staðarhraun 8, Grindavík
Fallegt 186 ferm einbýlishús ásamt bílskúr.
Stofa, sjónvarpshol. elhús, baðherb. og 4
svefnherb.Auka herbergi. Parket er á allri
íbúðinni nema flísar eru inn á baðherbergi. 
Auka herbergi hjá bílskúr. Bílskúr í fínu standi. 
Verð 29.200.000,-

Gerðavellir 5, Grindavík
Gott 171,3 ferm raðhús ásamt bílskúr. Stofa,
sjónvarpshol, 4 svefnherb. Nýjar neyslu-
vatnslagnir, nýr þakkantur og búið er að taka
baðherbergið í gegn. Sturtuklefi frá sturtu.is.
Verð 27.500.000,-

Staðarhraun 24b, til vinstri,
Grindavík
Mjög falleg 124,8 ferm. íbúð í fjórbýlishúsi.
Sér inngangur. Íbúðin skiptist í stofu, eldhús,
bað, 3 svefnherb. þvottaherb. Fallegar inn-
réttingar og hurðir í kirsuberjavið Skápar í öll-
um herb. og forstofu. Gengið er út á svalir úr
stofu og hjónaherbergi. 
Verð 21.800.000,-

Ásabraut 14, 0104, Grindavík
Glæsileg nýleg endaíbúð, 96,2 ferm. Innrétt-
ingar úr eik, parket og flísar á gólfum. Skápar
í herbergjum og í forstofu. 2 svefnherb. LAUS
STRAX
Verð 19.500.000,-

Víkurbraut 46 - 240 Grindavík - www.es.is
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Þorlákur Ó. Einarsson
lögg. fasteignasali

stakfell.is

Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg. fast.sali

Fax 535 1009

Breiðholt
Höfum kaupanda af 3-4ra her-
bergja íbúð í Seljahverfi.

Hverfi 108 
Höfum kaupanda af 4ra herbergja
íbúð í Smáíbúðahverfi eða Foss-
vogi

Lítil byggingarréttur
Höfum kaupanda af litlum bygging-
arréttum á höfuðborgarsvæðinu
fyrir 2-6 íbúðir.

Reykjvík-Vesturbær
Höfum kaupanda af 3ja herbergja
íbúð, lágmark 2 svefnherbergi. Verður
að hafa útgang í garð.

Fr
um

:: 535_1000

Naustabryggja 22 - Opið hús í dag kl 18:00-18:30
Skemmtileg tveggja íbúða eign á tveimur hæðum, 213,4 fm í tvíbýlishúsi. Aðalhæð með tveimur
svefnherbergjum, stofu, borðstofu, eldhúsi og baðherbergi; efri hæð skiptist í tvö svefnherbergi,
stofu borðstofu eldhús og baðherbergi. 2 stæði í bílageymslu. Verð 49.9 millj.

Sölumenn Stakfells sýna þessa eign.

Þórðarsveigur - Útsýnisíbúð
4ra herbergja 106,8 m2 íbúð á 4.hæð í
lyftuhúsi. Íbúðin skiptist í forstofu,
stofu, eldhús, hjónaherbergi, 2 barna-
herbergi, baðherbergi, þvottahús og
geymslu auk stæðis í bílageymslu.
Verð 29,9 millj.

Reykjavíkurv. - v/ Háskólann
77,6 fm íbúð í kjallara. Eignin skiptist í
stofu, 2 svefnh., eldh. m. borðkr. og
nýuppgert baðh. með sturtukl. og
upph. salerni. Þv.herb og þurrkh. við
hlið íbúðar. Húsið byggt 1928.
Verð 19,5 millj.

Álfhólsvegur - Nýstandsett
181 fm einbýli með möguleika á 2ja
herb. íbúð í kj. Aðalhæð með forst.,
saml. borðst. og stofu, svefnh. og eld-
h., efri hæð með hjónah., barnah.
sjónv.krók, leiksvæði og baðherb.
Verðtilboð.

Háteigsvegur - sérhæð
154.5 fm sérhæð. Forst, hol, 2
saml.stofur, 3 svefnh., baðh. og eldh.,
þv.herb. og geymslu á jarðhæð, 32 fm
bílskúr með frístundah. innaf. Stór
garður.
Verðtilboð

Skógarhjalli - Kópavogur
Glæsil. 284,2 fm einbýli á 2 hæðum, 32
fm bílsk. Sér 2ja herb. íbúð á jarðh. Efri
hæð forst., forst.herb., 1 svefnh., baðh.,
stofur og eldh. Neðri hæð sjónv.hol, 2
svefnh., baðh., saunaklefa og þv.hús. 
Verð 68 millj.

Furugrund - bílageymsla
72,8 fm 3ja herb. íbúð með stóru 23.8
fm stæði í bílskýli á grónu svæði Foss-
vogsmegin í Kópavogi. 2 svefnher-
bergi. Góð sameign. Íbúðin er parket-
lögð og vel með farin.
Verð 21.9 millj.

Byggingarréttur í Kópavogi
Byggingaréttur af nýju fjölbýli í grónu
hverfi á höfuðborgarsvæðinu. Hornlóð
á fallegum stað með útsýni. Teikningar
af nýja húsi liggja fyrir og hafa verið
samþykktar.
Verð 150 millj.

Herjólfsgata - Laus strax
96 fm risíbúð fyrir 60 ára og eldri. Gott
sjávarútsýni. Stofa, eldhús, svefnher-
bergi, milliloft og baðherbergi.Stæði í
bílageymslu. Íbúð er laus og til af-
hendingar við kaupsamning.
Verð 32.9 millj.

Tjarnarbrekka - Álftanes
294,8 fm einbýlishús með bílskúr. 4
svefnherbergi, 3 stofur, 3 baðherbergi
og eldhús. Lofthæð allt að 6 metrar.
Góð útsýnislóð með sjávarsýn.
Verðtilboð

Drápuhlíð með bílskúr.
Hæð og ris með sérinngangi og bíl-
skúr alls 196 fm Töluvert endurnýjuð
eign. Á hæðinni eru 2 saml. stofur,
nýtt eldh., baðherb., og 2 herb. Ris er
herb., stofa, þv.hús. Góðar leigutekjur. 
Verð 51.9 millj. 

Asparhvarf - Glæsieign
501,4 fm einbýli í byggingu sem afh.
fullb. Anddyri, 5 svefnh., 4 baðh.,
gestasn., eldh., stofu, borðst., æfinga-
sal/fríst.rými, sjónvarpsh., þv.hús,
geymslu og bílskúr. 
Verðtilboð

Grettisgata - Miðbær - Einbýli
Hús til endurbóta eftir brunatjón. 10
milljóna tryggingafé fylgir, Húsið
skiptist í kjallara, hæð og ris. 

Drekavellir - vönduð eign
Íbúðin er með 3 svefnh. samliggjandi
stofu og borðstofu, eldhús með
tækjum úr burstuðu stáli, baðh.
þvottah. og geymslu innan íbúðar.
Suðursvalir.
Verð 26.9 millj.

Kaplaskjólsvegur - Vesturbær
Ný innréttuð 4ra herbergja endaíbúð á
1. hæð á þessum vinsæla stað í vest-
urbænum. Íbúðin er 107.2 fm, skiptist
í þrjú svefnherbergi, stofu, eldhús og
baðherbergi.
Verð 32 millj.

Hlíðarhjalli - Kópavogur
290 fm vel staðsett einbýli í suðurhlíð-
um Kóp. Húsið er á 2 hæðum. Efri
hæð anddyri, eldh., stofa, wc og herb.
Neðri hæð 5 svefnh., þv.hús, baðh.
sér stúdíóíb. Bílsk. rúmg. Fallegur
gróinn garður með potti og kamínu.
Verð 84,9 millj.

Mjósund - Hafnarfjörður
109,9m2 íbúð á fyrstu hæð með kjall-
ara. Eignin skiptist í hæð með forstofu,
stofu, borðstofu og eldhúsi. Kjallari
með sjónvarpsrými, baðherbergi, her-
bergi og þvottahúsi.
Verð 23.1 millj.

Kaplaskjólsvegur - vesturbæ
Ný innréttuð 91,3m² 3ja herb. íbúð á 1.
hæð. Hvítl. eikarparket, eldhús með
hvítl. innrétt. og ný tæki, bað með flís-
um á gólfi og vegg, sturtukl. og upph.
salerni. Afh. við kaupsamning.
Verð 28 millj.

Lautasmári - Kópavogi
4ra herb. 98 fm íbúð á 2. hæð. Íbúðin
skiptist í forstofu/hol, stofu, eldhús, 3
svefnherbergi, baðherbergi og þvotta-
hús/geymslu. Öll helsta þjónusta í
göngufæri.
Verð 26.9 millj.

Gullengi
Nýja glæsilega 132 fm íbúð á annari
hæð í þriggja hæða fjölbýli við Gul-
lengi. Eignin skiptist í 4 svefnherbergi,
stofu, eldhús, baðherbergi og þvotta-
hús Sameiginlegur garður með leik-
tækjum. Sér inngangur af svölum. 
Verð 33.9 millj.

Hlíðarvegur 37 - Kópavogur
Opið hús í dag kl. 18:00-18:30

4ra herb. 103,7 fm Íbúðin skiptist í forstofu, hol, stofu, eldhús, þrjú svefnherbergi og baðherbergi.
Búið er að endurnýja baðherbergið og eldhúsið. Suðursvalir. Sameiginleg lóð. Verð 26.2 millj.

Sölumenn Stakfells sýna þessa eign.

.is : : 535_1000

Gullteigur - Nýbygging - Lúx-
usíbúðir
Nýjar íbúðir í grónu hverfi, 160 til 164
fm. Íbúðir skilast fullbúnar án gólfefna.
Lóð verður fullfrágengin við skil. Áætl-
uð afhending er í des 2007.
Verð 66.4 - 71.4 millj.
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LITLIKRIKI - 270 MOSFELLSBÆ

Aðeins eitt hús eftir!
Nýtt og nýtískulegt 195,9 fm, 4ra herbergja raðhús í á einni hæð með millipalli og
innbyggðum bílskúr, á frábærum stað efst í Krikahverfi í Mosfellsbæ. Húsið sem er
með mikilli lofthæð skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, geymslu/þvottahús, hol, þrjú
svefnherbergi, baðherbergi, eldhús, stofu og borðstofu. Skilast fullbúið að utan og
tilbúið til málunar og spörtlunar að innan. Verð 39,9 millj.

SKÓLABRAUT - SELTJARNARNESI

Falleg 158,3 m2, 5 herbergja neðri sérhæð á Seltjarnarnesi, möguleiki er að kaupa
allt húsið í einu, þ.e. báðar íbúðirnar í húsinu. Mjög stutt er í alla þjónustu hvort sem
það er leikskóli, grunnskóli, tónlistarskóli, sundlaug, íþróttahús, bókasafn eða
verslanir. Verð 44,9 millj.

TRÖLLAKÓR - KÓPAVOGI

Falleg 3ja herbergja íbúð á efstu hæð með stæði í bílageymslu í góðu lyftuhúsi við
Vatnsenda í Kópavogi. Sér inngangur af svölum. Eldhús með vönduðum tækjum frá
Ariston, ísskápur, uppþvottavél, örbylgjuofn, ofn og helluborð, veggháfur með viftu
fylgir, innrétting eik neðri skápar og kolgráir efri skápar. Baðherbergi með
innréttingu og baðkari, flísalagt í hólf og gólf. Verð 26,9 millj.

ÁSAKÓR 5-7

Frábært fermetraverð !
Ný 4ra herb. íbúð, 128,0 fm. á 4. hæð í nýju fjölbýlishúsi við Ásakór í Kópavogi.
Íbúðin skiptist í forstofu, hol/gangur, stofa/borðstofa, eldhús, baðherbergi,
þvottahús og 3 herbergi. Verð:29,0 millj.

TJARNAVELLIR - HAFNARFIRÐI

Verslunar og þjónustuhús á 4 hæðum á völlunum í Hafnarfirði. Götuhæð er 2167,3
fm. og ætluð undir verslanir, og síðan eru 3 hæðir 640 fm. hver. Húsinu er hægt að
skipta upp í minni bil. Neðsta hæð selst á 190.000.- á fermeter efri hæðir
seljast á 160.000.- á fermeter. Eignin skilast fullbúin að utan og tilbúin undir
tréverk að innan. 

HÓTEL - TIL SÖLU

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

VEGHÚS 23 ÍBÚÐ 301

Frábært fermetraverð !
Stór 5 herbergja 189,7fm íbúð á tveimur hæðum með góðum innbyggðum bílskúr
við inngang. 4 rúmgóð svefnherbergi. 2 baðherbergi. Eldhúsið með flísalögðu gólfi
og sprautulakkaðri hvítri innrétting. Stórar svalir. Gott útsýni. Efri hæð er undir súð
og þar af leiðandi stærri en fermetrafjöldi segir til um. Verð 37,9 millj.

LANGAMÝRI - SELFOSSI

Nýtt 140,8 fm miðju raðhús með bílskúr á góðum stað í Fosslandinu á Selfossi. Húsið
skilast fullbúið án gólfefna, þó er búið flísaleggja baðherbergi og gólf í bílskúr.
Upptekið loft er í öllu húsinu. Elhús og baðinnréttingar eru úr eik. Á baðherbergi er
bæði hornbaðkar og sturtuklefi. Að utan er húsið steinað og viðarklætt að
aftanverðu. Lóðin er tilbúin og malarborin innkeyrsla. Verð 27,7 millj.
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um

Júlíus
sölustjóri

Stefán Hrafn
Hdl. lögg. 

fasteignasali

Magnús Ninni
sölufulltrúi
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Eignamiðlun hefur til sölu fallegt 169,3 fm einbýlishús við Þinghólsbraut 
í Kópavogi. Húsið skiptist meðal annars í eldhús, stofu, borðstofu og fimm 
herbergi. Auk þess 39,5 fm bílskúr og er eignin í allt rúmir 208 fermetrar.

Lýsing: Komið er inn í flísalagða forstofu. Inn af henni er parketlagt hol. 
Mikil lofthæð er í holi og gluggi á þaki sem hleypir birtu inn. Stofan er 
parketlögð. Inn af stofu er parketlögð sólstofa og þaðan er gengið út í 
garð. Úr stofu er gengið upp tvö þrep í borðstofu. Borðstofan og eldhús-
ið eru samliggjandi. Eldhúsið er nýstandsett. Falleg innrétting frá Innex er 
í eldhúsinu auk gaseldavélar en tækin eru a gerðinni SMEG. Parketlagð-
ur steyptur stigi er milli hæða. Á efri hæð eru tvö parketlögð herbergi (þrjú 
samkvæmt teikningu) og baðherbergi. Á jarðhæðinni er gangur, þrjú her-
bergi, þvottahús og snyrting. Mikil lofthæð er á efri hæð hússins. Nýtt járn 
er á þaki hússins. Húsið er nýmálað að utan. Nýir gluggar og gler. Nýtt 
dren að hluta til. Hellulögð verönd er fyrir framan húsið. Hiti fyrir framan 

húsið.

Verð 64,6 milljónir

200 Kópavogur:  Mikið endurnýjað hús
Þinghólsbraut 80: Nýstandsett eldhús

FLÓKAGATA 66 – 5 HERB. EFRI HÆÐ – OPIÐ HÚS

Falleg og vel skipulögð 5 herb. 122 fm efri hæð í 4-býlishúsi, ásamt 28 fm bílskúr. Samt.
150 fm. Tvær samliggjandi stofur, eldhús, 3 herb., baðh. og hol. Bílaplan/innkeyrslan er
nýlega hellulögð, auk þess sem skólp og drenlagnir nýlega endurnýjaðar. Verð 37,6 millj.

ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝINS Í DAG MÁNUDAG FRÁ 17-18.

KLEPPSVEGUR – FALLEG OG BJÖRT ÍBÚÐ 

Einstaklega björt og falleg íbúð á 2. hæð í fjölbýli,  samtals 130,1 fm að stærð með geym-
slu og skiptist í stofu, borðstofu, eldhús, búr, 3 svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, hol
og geymslu sem er í kjallara. Í kjallara er einnig sameiginleg hjólageymsla. Verð 32,7 millj.

BJALLAVAÐ – MEÐ VERÖND

Glæsileg 2ja herb. 87 fm íbúð á jarðhæð í litlu fjölbýli. Fallegar ljósar innréttingar. Útaf stofu
er rúmgóð timburverönd. Íbúðin getur verið laus fljótlega.

Fr
u

m

HÁTEIGSVEGUR - STÓRGLÆSILEG

Vorum að fá í sölu stórglæsilega neðri sérhæð í 3-býlishúsi við Háteigsveg. Um er að
ræða eitt af þessum gömlu virðulegu húsum í nágrenni Miklatúns. Hæðin skiptist m.a. í
mjög rúmgott hol, stofu, borðstofu, eldhús, baðherbergi og tvö þrjú herbergi. Hæðin
hefur öll verið standsett á vandaðan og smekklegan hátt m.a. eldhús, baðherbergi,
gólfefni, innréttingar, tæki og fleira. Verð 47,5 millj.

ÞINGHÓLSBRAUT - VESTURBÆ KÓPAVOGS

Vorum að fá í sölu mjög fallegt og mikið standsett 208 fm einbýlishús við Þinghólsbraut í
Kópavogi. Þar af er 39,5 fm bílskúr. Sjávarútsýni. Húsið sem er á pöllum skiptist m.a. í
stofu, borðstofu og fimm herbergi. Mikil lofthæð er í húsinu að hluta til. Húsið hefur verið
mikið standsett m.a. eldhús, gólfefni, gluggar, gler, rafmagn, lagnir og fleira. Um er að
ræða mikið standsett hús á eftirsóttum stað í vesturbæ Kópavogs. Verð 64,6 millj.

KEILUGRANDI – LAUS STRAX
Mjög falleg nýstandsett 99 fm 4ra herb. íbúð
á 2. hæð í litlu fjölbýli. Stæði í bílageymslu fyl-
gir. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, sjónvarpshol og
þrjú herbergi. Tvennar svalir. Sjávarútsýni.
Verð 29,5 millj.

Sverrir Kristinsson lögg. fast.sali

Sími 588 9090 • Síðumúla 21

Gvendargeisli 20
113 Reykjavík
Glæsilegur sólpallur+heitur pottur

Stærð: 109,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 18.160.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000
Glæsileg endaíbúð á jarðhæð á besta stað í Grafarholtinu. Sérinngangur. Glæsilegur 32 fm. sólpallur með
lúxus nuddpotti Útgengt er á verönd frá stofu, sem er steypt og getur gefið möguleika á að stækka íbúð
um 13 fm.  Hurðar eru úr spónlöguðu mahogný. Í íbúðinni er þvottahús, en geymsla er í kjallara ásamt sér
bílastæði  í  bílageymslu.  Barna-  og  svefnherbergi  og  stofa  eru  parketlögð.  Eldhúsið  er  flísalagt.
Álrimlagardínur eru fyrir öllum gluggum. Stæði í bilageymslu.42" Panasonic flatskjár fylgir

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag á milli kl. 18 og 18:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

693 4085

861 9300

Kríuás 3
221 Hafnarfjörður
Frábær 50 fm. sólpallur

Stærð: 104,70 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 17.850.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.500.000
Glæsileg íbúð við Kríuás 3 í Hafnarfirði. Íbúðin er parketlögð með ljósum hlyn. Baðherbergi er með dökkum
flísum  á  gólfi,  fallegri  innréttingu  og  góðu  skápaplássi.  Eldhús  er  með  ljósum  flísum  á  gólfi,  góðum
borðkróki og fallegri kirsuberjainnréttingu með miklu skápaplássi. Hjónaherbergi er útbúið stórum skápum
og er mjög rúmgott. Barnaherbergi er rúmgott með lausum skáp sem hægt er að færa til. Fín stofa með
svölum sem útgegnt er svo á ca. 50 fm sólpalli með skjólvegg. Frábært útsýni af palli.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag á milli kl. 19 og 19:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

693 4085

861 9300



● fréttablaðið ● fasteignir14  10. DESEMBER 2007

Lyngháls 10 - verslun
Tunguháls 15
Sími 564 6070

www.kvarnir.is

Sorpkvarnir í 
heimilisvaska

15% afsláttur til jóla

Hlégerði 9
200 Kópavogur
Hæð í rólegu hverfi

Stærð: 135,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1969

Brunabótamat: 19.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 37.000.000
Falleg efri sérhæð á frábærum stað í Vesturbæ Kópavogs.  Húsið er staðsett í rólegu, grónu hverfi þar sem
stutt er í  skóla og alla helstu þjónustu. Sérinngangur er inn á hæðina. Öll herbergi eru parketlögð, ásamt
stofu en eldhús og baðherbergi eru flísalögð. Innaf eldhúsi er þvottahús. Bílskúrsréttur er til staðar. Eignin
er töluvert  mikið endurnýjuð, nýjar innihurðar,  nýtt  parket,  flísar og innréttingar.   Skipt var um dúk á þaki
síðastliðið sumar.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hj@remax.is

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi

sb@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag á milli kl. 18 og 18:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

695 9500

663 3300

Arnarás 13
210 Garðabær
Glæsileg eign á rólegum stað

Stærð: 97 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 17.050.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.900.000
REMAX LIND kynnir glæsilega 97 fm 3-4 herb. íbúð í litlu fjölbýli á frábærum stað í Ásahverfinu í Garðabæ.
Húsið er staðsett  í  rólegu, góðu hverfi  þar sem stutt  er í  skóla og alla helstu þjónustu. Sérinngangur er í
íbúðina,  íbúðin  skiptist  í  forstofu,  tvö  svefnherbergi,  sjónvarpsherbergi,  þvottahús,  geymslu,  eldhús  og
stofu.  Bæði  svefnherbergin,  gangur,  sjónvarpshol  og  stofa  eru  með fallegu gegnheilu  parketi  úr  rauðeik,
góðir fataskápar í herbergjum. Glæsilegt útsýni úr stofu og af svölum.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hj@remax.is

Sigurdór Bragason
Sölufulltrúi

sb@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag á milli kl. 17 og 17:30
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663 3300
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Hagaland – 361 m2 einbýli
með 2/skúr

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að á í sölu glæsi-
legt 308,7 m2 einbýlishús á tveimur hæð-
um ásamt 52,5 m2 tvöföldum bílskúr á fal-
legum stað, neðst í botnlanga við Hag-
aland í Mosfellsbæ. Á aðalhæð er stórt
eldhús, stofa, borðstofa, 2 svefnherbergi
og baðherbergi, og á jarðhæð er þvotta-
hús, svefnherbergi, baðherbergi og ósam-
þykkt íbúð með eldhúsi, stofu og tveimur
svefnherbergjum. Þetta flott eign
Verð 85,0 m.
Krókabyggð – 108 m2 raðhús

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að að fá mjög flott
raðhús á einni hæð með millilofti. Íbúðin
hefur mikið verið endurnýjuð, m.a. ný gólf-
efni, innihurðar og baðherbergi endurnýjað.
3 góð svefnherbergi, björt stofa, baðher-
bergi m/hornbaðkari og eldhús á jarðhæð.
Vinnuherbergi og sjónvarpshol er á milli-
lofti, sem nýtist mjög vel. Stórt hellulagt
bílaplan m/snjóbræðslu og afgirtur garður.
Verð 32,2 m.
Leirutangi – Glæsilegt einbýl-
ishús

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að á í sölu mjög
fallegt 189,3 m2 einbýlishús á einni hæð á
stórri hornlóð við Leirutanga 24 í Mosfells-
bæ. Húsið hefur mikið verið endurbætt sl.
ár m.a. er nýjar sérhannaðar innréttingar í
eldhúsi og á baði. Bílskúr hefur verið inn-
réttaður sem hobby herbergi og unglinga-
herbergi. Stór timburverönd með skjólgirð-
ingu, heitur pottur og markísur yfir öllum
gluggum. Þetta er eign í sérflokki.
Verð 67,5 m.
Tröllateigur – lúxusíbúð á
efstu hæð

*NÝTT Á SKRÁ* Loksin, loksins – vorum
að fá í sölu glæsilega 3ja herbergja íbúð á
EFSTU HÆÐ í 4. hæða húsinu við Tröll-
ateig 24. Um er að einn besta staðinn í
húsinu – mikið útsýni til suðurs af svölun-
um og ekki síðra er útsýnið til norðurs úr
eldhúsinu, að Esjunni og Helgafelli. Þetta
er stór og björt íbúð, með góðu geymsl-
uplássi, bílastæði í lokuðum bílakjallara og
flott geymsla inn af stæðinu. 
Verð 31,9 m.
Víðiteigur – 90,4 m2 endarað-
hús

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá þetta 90,4
m2 endaraðhús, með millilofti og garðskála
við Víðiteig 4E í Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist
í forstofu, hol, svefnherbergi, baðherbergi
m/kari, stofu, eldhús og opið er inn í garð-
skála. Gott milliloft yfir sem nú er notað
sem hjónaherbergi. Úr garðskála er gengið
út á timburverönd og fallegan suðurgarð.
Flott eign fyrir þá sem vilja sérbýli með sér-
garði.
Verð kr. 26,7 m.

Hjallahlíð – 174,6 m2 raðhús

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu
tveggja hæða raðhús við Hjallahlíð 13 í
Mosfellsbæ. Íbúðin er 149,5 m2 og bíl-
skúrinn 25,1 m2. Á jarðhæð er forstofa,
stofa, eldhús, hjónaherbergi, svefnher-
bergi og gesta WC, á 2. hæð er sjónvarps-
hol, 2-3 svefnherbergi og baðherbergi.
Stórt hellulagt bílaplan með snjóbræðslu
og timburverönd í suðurgarði. Frábær
staður við skóla, sundlaug og golfvöll.
Verð 45,5 m.
Þrastarhöfði – Laus í dag.

Afar glæsileg 3ja til 4ra herbergja endaí-
búð á efstu hæð í nýlegu 3ja hæða fjölbýli
við Þrastarhöfða 5 í Mosfellsbæ. Íbúðin er
mjög glæsileg, með eikar plankaparketi og
flísum á gólfi, hnotu innhurðar og innrétt-
ingar hvítar/hnota. Hér hefur hvergi verið til
sparað – frábær staður, sundlaug, líkams-
rækt, skóli, leikskóli, golfvöllur og göngu-
leiðir rétt við húsið. Áhv. 19,4 m. frá Glitni
m/5,0% vöxum. Íbúðin getur verið laus við
kaupsamning.
Verð 32,9 m.
Þrastarhöfði – Nýtt 250 m2
einbýlishús

*NÝTT Á SKRÁ* Voru fá glæsilegt 250 m2
einbýlihús á einni hæð með innbyggðum
bílskúr við Þrastarhöfða 16 í Mosfellsbæ.
Húsið er einangrað að utan og klætt með
flísum og harðvið. Mikil lofthæð í húsinu
sem setur sterkan svip á hönnun þess.
Íbúðin er fallega innréttuð með hvítum inn-
réttingum og eikaparketi og flísum á gólf-
um. 4 stór svefnherbergi, 2 baðherbergi,
stórt þvottahús og 44 m2 bílskúr. Flott
sundlaug, World Class, skóli og golfvöllur í
innan við 100 metra fjarlægð.
Verð 76,9 m.

Hagaland - einbýlishús

Til sölu 209,6 m2 einbýlishús með bílskúr
við Hagaland 16 í Mosfellsbæ. Húsið er
154,1 m2 á einni hæð ásamt 55,5 m2 bíl-
skúr. Fjögur góð svefnherbergi, stór stofa
og gott eldhús. Skriðkjallari undir húsinu.
Falleg aðkoma og skjólgóður og gróinn
garður. Þetta einbýlishús er á mjög hag-
stæðu verði.
Verð 43,8 m.

Tröllateigur – 115,6 m2 íbúð

*NÝTT Á SKRÁ* Falleg 115,6 m2, 4ra her-
bergja íbúð á 2. hæð í nýju fjórbýlishúsi við
Tröllateig 23 í Mosfellsbæ. Gengið er íbúð-
in af opnum svalagangi. Allar innréttingar í
eik og eikarparket og flísar á gólfum. Stofa,
borðstofa, sjónvarpshol, flott eldhús og
þrjú rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi
m/kari og sturtu, sér þvottahús og
geymsla. Mjög stórar svalir í suður. Þetta
er vönduð íbúð rétt við miðbæ Mosfells-
bæjar.
Verð. 30,9 

Akurholt – Einbýlishús í botn-
langa.

Til sölu 208 m2 einbýlishús á einstökum
stað, neðst í botnlanga við óbyggt svæði
við Arkarholt 20 í Mosfellsbæ. Húsið er
einnar hæða einbýlishús með tvöföldum
bílskúr og 1.500 m2 verðlaunagarði. 4-6
svefnherbergi, fallegt eldhús, tvö baðher-
bergi. Timburverönd, heitur pottur og
skjólgóður garður. 
Verð 57,8 m.

Hafravatn – 45 m2 hús – 2.040
m2 lóð

Til sölu 44,8 m2 sumarhús á 2.040 m2
eignarlóð í sumarhúsahverfi við Hafravatn í
Mosfellsbæ. Húsið er byggt árið 1979 og
þarnast endurbóta, en samþykkt deili-
skipulag gerir ráð fyrir allt að 70 m2 frí-
stundahúsi á lóðinni. Töluverður trjágróður
eru á lóðinni Þetta er kjörið tækifæri fyrir þá
sem vilja eignast húsnæði á þessum frá-
bæra stað – þetta er sannarlega sveit við
borg.
Verð 18,4 m.

Hulduhlíð – 3ja herb.

Til í sölu flott 84,1 m2, 3ja herbergja endaí-
búð á 2. hæð í litlu 2ja hæða fjölbýli við
Hulduhlíð 11 í Mosfellsbæ. Í íbúðinni eru
tvö rúmgóð svefnherbergi með skápum,
baðherbergi m/ sturtu, sér þvottahús,
geymsla/tölvuherbergi, góð stofa og eld-
hús með borðkrók. Svalir í suður og opinn
stigagangur. Lágafellsskóli, leikskóli,
glæsileg sundlaug ofl. í næstu götu. 
Verð 23,9 m.

Reykjahvoll 41

Til sölu einstakt 300 m2 einbýlishús í efstu
hæðum Mosfellsbæjar, við Reykjahvol 41.
Húsið er tvílyft bjálkahús á steyptum kjall-
ara. Tignarleg aðkoma er að húsinu sem
stendur efst yfir byggðinni við Reyki. Snæ-
fellsjökull, Esjan, Helgafell og Lágafell eru
eins málverk af veröndinni. Húsið stendur
á stórri eignarlóð með Reykjaborgina í bak-
garðinu. Þessi eign er fyrir þá sem vilja
mikið pláss og náttúru allt í kring.
Verð 120,0 m.

Ásar við Reykjahvol 16

Mjög glæsilegt einbýlishús á einstökum
stað í jaðri byggðar með alveg svakalega
fallegu útsýni við Reykjahvol í Mosfellsbæ.
Húsið, sem er hannað af Sverri Norðfjörð,
arkitekt er á þremur pöllum og með mikilli
lofhæð. Fallegur og skjólgóður garður með
lítilli tjörn, timburverönd og lundi. Stórar yf-
irbyggðar svalir með panorama útsýni.
Þetta er einstök eign fyrir vandláta sem
vert er að skoða. 
Verð 115,0 m.

Hulduhlíð – 3ja herb.

Til sölu 84,1 m2, 3ja herbergja endaíbúð á
2. hæð í litlu 2ja hæða fjölbýli við Hulduhlíð
9 í Mosfellsbæ. Í íbúðinni eru tvö rúmgóð
svefnherbergi með skápum, baðherbergi
m/ sturtu, sér þvottahús, geymsla/tölvu-
herbergi, góð stofa og eldhús með borð-
krók. Svalir í suður og opinn stigagangur.
Lágafellsskóli, leikskóli, glæsileg sundlaug
ofl. í næstu götu. 
Verð 24,4 m.

Klapparhlíð – 50 ára og eldri

90,5 m2, 2ja herbergja íbúð á EFSTU HÆÐ
í 4ra hæð fjölbýli fyrir 50 ára og eldri. Þetta
er vönduð lyftublokk með bílakjallara.
Íbúðin er björt og rúmgóð, eikarparket og
flísar á gólfum og fallegar eikar innréttingar
í eldhúsi, baði og svefnherbergi. Stór stofa
og borðstofa og svalir eru yfirbyggðar og
með glerhurðum sem hægt er að opna.
Bílastæði í bílageymslu fylgir. Sundlaug,
líkamsrækt og golfvöllur, allt í göngufæri
við húsið.
Verð 31,5 m.

Nýbyggingar og lóðir

Fr
u

m

Raðhúsalóðir í Mosfellsbæ 

*NÝJAR LÓÐIR Í LEIRVOGSTUNGU Í
SÖLU * Erum með í sölu nokkrar raðhúsa-
lóðir á svæði 4 – lóðir við Vogatungu – um
er að ræða síðustu raðhúsalóðirnar í Leir-
vogstungu. TILBOÐUM VERÐUR SVAR-
AÐ INNAN 24 KLST. Þetta er eitt af falleg-
ustu byggingarlöndum á höfuðborgar-
svæðinu, með Leirvogsá og Köldukvísl á
sitt hvora hönd. Á svæðinu verða ein-
göngu byggð einbýlsi-, rað- og parhús.
Kynntu þér málið á www.leirvogstunga.is
eða hafðu samband við okkur á Fast-
eignasölu Mosfellsbæjar.

NÝBYGGINGAR í Mosfellsbæ

Stórikriki 1 - Fjölbýli

Vorum að fá í sölu fjölbýlishúsið við Stóra-
krika 1 í Mosfellsbæ. Í húsinu eru 15 stór-
ar íbúðir, 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir.
Íbúðirnar verða seldar fullbúnar, með gólf-
efnum, ísskáp, uppþvottavél, þvottavél og
þurrkara. Í húsinu eru tveir stigagangar og
lyftur í hvorum gangi. Bílskúrar fylgja sum-
um íbúðum. Afhending í febrúar og apríl
2008.

Verðdæmi:
- 2ja herb 102,5 m2 verð 25,4 m.
- 3ja herb, 121,7 m2 verð 27,9 m.
- 4ra herb. 137,3 m2 verð 29,5 m.

Laxatunga – 183,5 m2 raðhús

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu mjög
falleg raðhús á einni hæð á einum besta
stað í nýju hverfi í Mosfellsbæ. Um er að
ræða forsteypt einingarhús sem verða af-
hent rúmlega fokheld, þ.e. auk fokheldis
verða innveggir forsteyptir að mestum
hluta og tilbúnir undir sandspartl, gluggar
ísettir og þak verður einangrað sem og út-
veggir. Laxatunga 51-57 stendur á afar
fallegum stað með miklu útsýni út á Leir-
vogoginn – húsin eru að verða fokhelt í
dag, en þau verða tilbúin til afhendingar í
janúar 2008. 
Verð:

Laxatunga 51 – 183,5 m2 endaraðhús
– verð 45,5 millj.
Laxatunga 53 – 181,5 m2 miðjurað-
hús – verð 43,5 millj.
Laxatunga 55 – 181,5 m2 miðjurað-
hús – SELT
Laxatunga 57 – 183,5 m2 endarðhús
– verð 45,5 millj.

Leirvogstunga – 199,2 m2
einbýlishús

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu
199,2 fm einbýlishús í byggingu við
Leirvogstungu 4 í Mosfellsbæ. Þetta er
timburhús á einni hæð ásamt millilofti
og bílskúr. Húsið verður afhent á bygg-
ingarstigi 5 – tilbúið til innréttinga. Hús-
ið verður fullbúið að utan. Að innan
verða allir innveggir uppsettir og sands-
parstlaðir og tilbúnir til málningar – loft
verða einnig tilbúin til málningar. Húsið
verður afhent í ofangreindu ástandi í
mars 2008, en sýningarhús er tilbúið til
skoðunar.
Verð kr. 43,8 millj.
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Flétturimi 6, 3ja herb.
112 Reykjavík Verð: 23.900.000

16,3 millj. 199393,8 fm.3ja herb.

Gunnar Valsson & Teymi
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Mjög glæsileg, mikið endurnýjuð íbúð í fallegu húsi. 
Íbúðin er á annarri hæð með Þvottahúsi innan íbúðar, 
tvær íbúðir eru á stigaganginum. Innréttingar eru 
fallegar og vandaðar og sama segir um öll tæki 
svosem þurrkara, þvottavél, ísskáp og uppþvottavél. 
Á gólfum er parket. Baðherbergi er flísalagt hólf í 
gólf, með baðkari og sér-sturtuklefa. Blöndunartæki 
eru nýleg. Upplýsingar veitir Lárus í síma: 824 3934

Hörðaland 24, 2ja herb.
108 Reykjavík Verð: 14.900.000

7,2 millj. 196943,1 fm.2ja herb.

Gullengi 33-35, 3ja herb.
112 Reykjavík Verð: 21.900.000

14,7 millj. 199484,8 fm.3ja herb.

*** MJÖG HAGSTÆTT LÁN FRÁ KAUPÞINGI ER 
YFIRTAKANLEGT *** 
 Mjög góð 3ja herbergja, 85 fm íbúð á 1. hæð með 
sérinngangi og stæði í bílskýli á góðum stað í 
Grafarvoginum.  Þjónusta er við höndina en einungis 
göngufæri er t.a.m. í Spöngina, Egilshöll, skóla og 
leikskóla. Golfvöllur er einnig í nágrenninu. 
Upplýsingar veitir Sigurður í síma: 896 2312

Garðsstaðir 6, 5 herb.
112 Reykjavík Verð: 46.500.000

23,3 millj. 1998164, fm.5 herb.

Laugavegur 147, 2ja herb.
105 Reykjavík Verð: 17.900.000

8,4 millj. 192652,1 fm.2ja herb.

Breiðavík 10, 4ra herb.
112 Reykjavík Verð: 27.900.000

16,1 millj. 1999101,4 fm.4ra herb.

Falleg 4ra herbergja, 101,4 fm íbúð með sérinngangi á 
þriðju og efstu hæð í fallegu húsi í Víkurhverfinu í 
Grafarvogi. Rúmgott parketlagt hol er inn af forstofunni.  
Svefnherbergin eru þrjú og fataskápur er í þeim öllum og 
parket á gólfi.  Úr herbergjum er gott útsýni í norður til 
Esjunnar.  Parket er á stofunni en þaðan er útgengt á 
flísalagðar, rúmgóðar suðvestursvalir. Baðherbergið er 
með flísalagt gólf og baðkar.  Þvottahús er innan íbúða. 
Upplýsingar veitir Sigurður í síma: 896 2312

Laxakvísl 17, 6 herb.
110 Reykjavík Verð:  44.900.000

1984157,4 fm.6 herb.

Mjög glæsileg 132 efri hæð í fjórbýli ásamt 25,7 fm bílskúr.
Íbúðin er á tveimur hæðum.  Á neðri hæð eru 3 svefnher-
bergi, eldhús með innréttingu og borðkrók. Björt og opin 
stofa ásamt borðstofu.  Þvottahús innan íbúðar. Flísalagt 
baðherbergi með nuddbaðkari, upphengdu salerni og 
fallegri innfelldri halógen lýsingu.  Á efri hæð er 
sjónvarpsstofa og 1 svefnherbergi með loftglugga. 
Upplýsingar veitir Lárus í síma: 824 3934

Galtalind 22, 3ja herb.
201 Kópavogur Verð: 29.500.000

17,0 millj. 1998106 fm.3ja herb.

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi á 
frábærum stað í Lindahverfinu í Kópavogi. Örstutt er í 
skóla, leikskóla, sund og alla þjónustu. Eignin skiptist í: 
forstofu með skápum. Stórt og gott eldhús með fallegri 
innréttingu, miklu skápaplássi og góðum borðkrók. 
Þvottahús er innaf eldhúsi. Tvö svefnherbergi með 
skápum. Fallegt baðherbergi með góðri innréttingu, 
baðkari og sturtuklefa. Sér geymsla er í sameign. 
Upplýsingar veitir Snorri í síma: 699 4407

Kvíslartunga 7 og 9, 6 herb.
270 Mosfellsbæ Verð: 59.900.000

277 millj. 200793,8 fm.

Stílhrein og falleg 277 fm parhús á tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskúr.  Húsin er staðsett í Leirvogstungu í 
Mosfellsbæ og eru með stórbrotnu útsýni.   3 svefnherbergi 
og 3 stofur, en hægt er að útbúa 4. svefnherbergið.  Eignin 
skilast í samræmi við ÍST 51 kafla 4.5 (tilbúið til 
innréttinga) að öðru leiti en kemur fram í skilalýsingu.  
Virkilega vandað til verka. Það er alveg óhætt að segja að 
sjón er sögu ríkari. Upplýsingar veitir Sigurður í síma: 896 
2312

Pósthússtræti 1, 3ja herb.
Reykjanesbær Verð: 29.500.000

25,2 millj. 2005129,1 fm.3ja herb.

Nýleg útsýnisíbúð. Falleg og nýleg íbúð á frábærum stað í 
Keflavík. Í íbúðinni eru tvö góð svefnherbergi með skápum 
í báðum. Eldhús er með eikar innréttingu með eyju, nýleg 
tæki úr burstuðu stáli, ofn helluborð og háfur. Stofan er 
stór og björt með útgengi út á svalir er snúa út á sjó. Búið 
er að byggja yfir svalirnar sem ekki er inni í fermetratölu. 
Gott baðherbergi með innréttingu og sturtu. Þvottaher-
bergi með innréttingu og flísum á gólfi. Upplýsingar veitir 
Skúli í síma: 897 0798

Rjúpnasalir 4, 3ja herb.
201 Kópavogur Verð: 29.900.000 

20,1 millj. 2003128 fm.3ja herb.

Falleg og björt 3ja herbergja íbúð á 3.hæð + bílskúr í litlu 
fjölbýli í Salahverfinu í Kópavogi. Íbúðin er 95,9 fm + 31,7 
fm bílskúr. Gengið er inn um sérinngang af svölum. 
Örstutt er í leikskóla, skóla, verslun og sund.  Eignin 
skiptist í: Forstofu. Geymslu. Tvö góð svefnherbergi með 
skápum. Baðherbergi með baðkari. Opið og bjart eldhús. 
Stofa með útgengi út á svalir. Þvottaherbergi er innan 
íbúðar. Sér geymsla og hjólageymsla eru í sameign. 
Upplýsingar veitir Snorri í síma: 699 4407

Barðastaðir 11,  3ja herb.
112 Reykjavík Verð: 32.900.000

22,8 millj. 2000111,9 fm.3ja herb.

Falleg og vel með farin 111,9 fm 3ja herbergja íbúð + stæði 
í lokaðri bílageymslu. Íbúðin er í góðu viðhaldslitlu 
lyftuhúsi. Forstofa með skápum og flísum á gólfi. 
Baðherbergi sem er flísalagt í hólf og gólf með innréttingu 
og baðkari. Gang / sjónvarpshol með parketi á gólfi. Tvö 
góð svefnherbergi með skápum og parketi á gólfi. Stofa og 
borðstofa eru samliggjandi með parketi á gólfi og útgengi 
út á góðar svalir. Mjög gott eldhús með miklu skápaplássi. 
Upplýsingar veitir Snorri í síma: 699 4407.

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17:30-18:00 OPIÐ HÚS Í DAG KL. 18:30-19:00 OPIÐ HÚS Í DAG KL. 19:30-20:00 

Fallegt raðhús á einni hæð. Þetta er myndarlegt hús 134,1 
fm. að stærð ásamt 30,3 fm. bílskúr á frábærum stað. 
Stofurnar eru tvær með mikilli lofthæð og svefnherbergin 
eru þrjú. Rúmgott þvottahús með góðri vinnuaðstöðu og 
innangengt í bílskúr. Garðurinn með heitum potti og 
verönd að hluta. Eldhús er tiltölulega opið með nægu rými 
fyrir borðstofuborð. Baðherbergi er flísalagt hólf í gólf með 
baðkari og sturtuklefa. Í anddyri er fataskápur og flísar á 
gólfi. Upplýsingar veitir Lárus í síma: 824 3934

Já Já

Kósý 2ja herbergja íbúð í rólegu hverfi í Fossvoginum. 
Eldhúsið er með ágætri innréttingu, flísum á gólfi og 
mósaík flísum á milli innréttinga. Stofan er fín með 
plastparketi á gólfi. Svefnherbergið er með plastparketi á 
gólfi og ágætir fataskáp. Baðherbergið er flísalagt í hólf og 
gólf með sturtu.Geymslur fylgja íbúðinni. Önnur er inni í 
íbúðinni og hin er í sameign. Garður er fyrir utan stofuna 
og svefnherbergið sem tilheyrir íbúðinni. Upplýsingar 
veitir Skúli í síma: 897 0798

Falleg 2ja herbergja íbúð á góðum stað í miðbænum. 
Komið er inn í parketlagt anddyri. Baðherbergi á hægri 
hönd með tengi fyrir þvottavél. Eldhúsið er á vinstri hönd, 
stofan beint framundan og svefnherbergið á vinstri hönd. 
Eldhúsið er með ágætri innréttingu, parketi á gólfi og 
fínum eldhúskrók. Svefnherbergið er með parketi á gólfi 
og fataskáp. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf með 
baðkari og tengi fyrir þvottavél. Upplýsingar veitir Skúli í 
síma: 897 0798

LAUS VIÐ KAUPSAMNING PARHÚS

24,8 millj.

6 herb.

Lárus
Sölufulltrúi

Snorri Björn
Sölufulltrúi

Þórarinn
Jónsson Hdl.
Lögg. fast.

Vignir
Sölufulltrúi

Hreiðar
Sölufulltrúi

Baldur
Sölfulltrúi

Skúli
Sölfulltrúi

Sigurður
Lögg. fast.

Gunnar
Sölustjóri

Kristján
Kristjánsson

Erna
Skjalavinnsla



BÍLAR &
FARARTÆKI

PORSCHE 911 TURBO . Árgerð 2001, 
ekinn 59 þ.km,Ssk. Fjórhjóladrifinn. 
Gott eintak með öllu Verð 8.9 áhv.7.2 
MJÖG góður stgr. afsláttur

Bílahornið
Funahöfða 5, 110 Reykjavík

Sími: 567 2400
www.bilahornid.is

Nýjir Suzuki Grand Vitara Luxury diesel á 
góðu verði. Eigum til nokkra nýja diesel 
bíla með öllum aukabúnaði til sýnis og 
sölu á Bílasölu Reykjavíkur S. 587 8888 
& 860 1998.

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.

Sími: 587 8888
www.br.is

M.Benz E 200 Kompressor árg. 7/03, 
ek. 49 þ. km, ssk., 1.8L Turbo 163 hest-
öfl, Verð 2.980 þ. Nánari uppl á www.
arnarbilar.is rn: 120372 S. 567 2700.

Arnarbílar ehf
Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

Dodge Ram 2500 árg. ‘06, ek. 13 þús. 
km, 35“ breyttur. Dísel. Stgr. Tilboð 3990 
þús. kr, áhv. 1700 þús. kr. Stórglæsilegur 
bíll á besta verðinu í bænum!!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Nýr 2008 Toyota Highlander. Slær 
Landcruiser út með kraft, sparneytni 
og lægra innkaupsverði. 270 hö, 
7,5L/100km. 2008 frá 4490þús. Einnig 
2007 tilboðsbílar. Frá 3500þús. Nýjir/
Nýlegir bílar frá USA/Evrópu allt að 30% 
undir markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 
10% útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. 
Sími 5522000 www.islandus.com

Dodge Caliber fólksbíll/jepplingur. Frá 
aðeins 1990þús. Bílaframleiðendur 
verða að losa um lager fyrir áramót. 
Gerðu reyfarakaup á brunaútsölu árs-
ins! Við gerum þér betra tilboð í fólksbíl, 
jeppa, pallbíl eða sendibíl. Nýjir/Nýlegir 
bílar frá USA/Evrópu allt að 30% undir 
markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 10% 
útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. Sími 
5522000 www.islandus.com

Yfirtaka + 350 þús. VW V8 Touareg ‘04, 
ek. 60 þ. Fallegur bíll. 50 þús. pr. mán. 
S. 858 6709.

Dodge Ram 2500 Diesel árg. 2007 
ekinn 29 þ. km. Leður, hús, 6 manna . 
Góður bíll. S. 898 2811.

Góður skólabíll dugar út námið. A.B 709 
árg. ‘99 ssk. Kia Clarus SLX á naglad. 
framan, er á bílasölu Planið. V. 50% útb. 
+10 þ. á mán.

Er með Ford Ka, grænan á lit, ek. cirka 
65 þ, bsk. lítill og nettur bíll. Verð 240 
þ, fæst gegn yfirtöku á láni hjá Avant, 
afborgun cirka 12 þ á mánuði. Uppl í 
síma 8570632. Steinunn.

 0-250 þús.

Hyundai Sonata ‘97 2.0, bsk., sk. ‘08. 
Listav. 260 þ. Tilboð 135 þ. S. 691 
9374.

 250-499 þús.

Toyota Hilux ‘92 - Br.f. 35“ - Aukatankur 
- Hiti frams. Verð 355þ - S.8674560

Vaxtalaust lán
Fæst með yfirtöku á láni. Til sölu Subaru 
Impreza Wagon árgerð 2000. Ekinn 
100.000, vélin keyrð aðeins 70.000. 
Nýleg heilsársdekk. Vaxtarlaust lán 
getur fylgt. Eftirstöðvar ca. 289.000 kr. til 
16 mánaða. Afborgun á mánuði 18.000 
kr. Fæst með yfirtöku á láni. Upplýsingar 
í síma 866-7764

 1-2 milljónir

Tæknibylting! Hybrid gefur aukinn 
kraft með minni eyðslu. Allt að 70% 
aukin sparneytni! HYBRID tvinnbíl-
ar frá Toyota, Ford, GMC, Lexus og 
Honda á islandus.com. Nýjir/Nýlegir 
bílar frá USA/Evrópu allt að 30% undir 
markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 10% 
útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. Sími 
5522000 www.islandus.com

Yfirtaka + 50þ ! Toyota Rav4 10/02, 2L, 
bsk, 4x4, cd, spoiler, filmur o.m.fl. Áhv. 
1280þ. afb. 24þ S: 662 6300

 2 milljónir +

Volvo XC70 dísel ‘06 ek.130.000 vel 
búinn bíll 100% þjónusta hjá Brimborg 
ásettverð 4.100 þús. Uppl. í síma 698 
0700.

 Bílar óskast

Námsmaður óskar eftir bíl á bilinu 
0-100 þús, skoða allt, bókstaflega allt. 
s: 8484779

 Jeppar

Bílaframleiðendur verða að losa um 
lager fyrir áramót. Gerðu reyfarakaup 
á brunaútsölu ársins! Jeep Grand 
Cherokee, Ford Explorer, Dodge 
Durango. 2007/08 Jeppar frá 2500þús 
og pallbílar frá 1990þús. Nýjir/Nýlegir 
bílar frá USA/Evrópu allt að 30% undir 
markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 10% 
útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. Sími 
5522000 www.islandus.com

Nissan Patrol ‘98. SE+, br. á 33“ dekkj-
um. Beinsk, 5 gíra, leður, sóllúga, drátt-
arkr, rafm. í öllu. Tilboð 1.350 þús. Uppl. 
í s. 695 4500.

MMC Pajero Intense diesel. Nýr bíll. 7 
manna. S. 898 2811.

 Pallbílar

Bílaframleiðendur verða að losa um 
lager fyrir áramót. Gerðu reyfarakaup 
á brunaútsölu ársins! 2007/08 Ford 
F150, Toyota Tacoma eða Dodge RAM 
frá 1990þús! Einnig stærri pallbílar og 
sendibílar benzín/dísel á útsölu. Nýjir/
Nýlegir bílar frá USA/Evrópu allt að 30% 
undir markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 
10% útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. 
Sími 5522000 www.islandus.com

 Vörubílar

MAN png Til sölu MAN 25372 6x6 
árgerð 1993 Ekinn 440.000,- Verð 2,4m 
H.A.G. ehf - 5762 520.

 Mótorhjól

Til sölu Yamaha yz 250F árg 06. Hjól 
sem er í góðu standi og mjög gott við-
hald. Sími: 8483162 Verð: Tilboð

 Vinnuvélar

 Lyftarar

 Varahlutir

Bílapartar ehf 
 S. 587 7659.

Eigum mikið úrval af varahlutum í 
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum 
Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 9.00 
- 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ  
www.bilapartar.is 

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris, 
Renault Kangoo. Viðgerðir. Einnig air-
bag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 & 
892 7852.

Japanskar Vélar/Bílstart, 
Bílapartasala

Erum að rífa flestar gerðir japanskra og 
kóreskra bíla, Fiat, Opel, VW ofl, sérstök 
áhersla á Nissan og MNC. Opið 08-18. 
S. 893 2284 & 565 3400, partasolur.is

Partaland s. 567 4100
Stórhöfða 18, 110 R. Varahlutir í Pajero, 
Lancer, Trooper, Pajero Sport o.fl. teg.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda 
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti 
í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til 
niðurrifs.

Varahluti í Lancer 1600 St. árg. ‘99 Civic 
sedan árg. ‘95 og Legacy árg. ‘92 S. 
896 8568.

ÞJÓNUSTA

 Jólaskemmtanir

Erum með skemmtilegustu jólasveina 
landsins, sjáum um jólaskemmtanir frá 
a til ö. Hafðu samband í S. 692 6020 & 
692 6010, gryla@jolasveinarnir.is

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER OPINN ALLA DAGA KL. 8–17

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
VIRKA DAGA    8–17

HYUNDAI ACCENT ´05
Ekinn aðeins 12 þús. km.

Skráningardagur apríl 2005. Einn eigandi. Sér-
lega vel með farinn bíll. Beinskiptur, framdrif-
inn, útvarp, geislaspilari, vetrardekk fylgja.
Ekinn aðeins 12 þús. km. Verð tilboð.

Upplýsingar í síma 824 6610
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Jólasveinaþjónusta
Vantar þig jólasvein við komum í 
heimahús, jólaböll, húsfélög og aðrar 
samkomur. Margra ára reynsla. Uppl. í 
síma 820 7378.

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing 
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn 
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og 
vanir menn

Tek að mér jólaþrif í heimahúsum. 
Einnig fyrirtækja og fluttningsþrif. Uppl. 
í s. 848 7367, Ástu- svæði.

Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig 
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif 
Bergþóru, s. 699 3301.

 Ræstingar

 Garðyrkja

 Málarar

Íslenskir málarar ehf. Öll málningar-
þjónusta. www.mala.is S. 517 7335. 
Löggildir málarameistarar.

Sandspörtlun og málun
Mála stigahús, íbúðir eða blokkir. Uppl. í 
s. 893 5537 Arnar málarameistari.

Sandspörtlun og málun!
Hagstæð sandspörtlun, snögg og góð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 849 7699.

 Búslóðaflutningar

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., 
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is

Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum 
með besta verðið. Uppl. í síma 899 
2536 & 825 0083.

 Húsaviðhald

Magnhús ehf
Alhliða viðhald fasteigna, innan og utan. 
S. 847 6391 & 891 9890.

Glerjun/gluggaviðgerðir!
 Móðuhreinsun glerja 

Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir og 
breytingar utanhúss sem innan. Fyrir 
húseigendur og húsfélög. Tilboð þér 
að kostnaðarlausu. Fagþjónustan ehf, 
s. 860 1180.

Húsaviðhald!
Þak- og utanhússklæðningar og allt 
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf. 
S. 892 8647.

Pípulagnir
Getum bætt við okkur verkefnum í 
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663 
5315 & 699 6069.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

Tölvuþjónusta
Kem á staðinn. 11 ára reynsla. Microsoft 
vottun. Miðnet ehf. Ríkharður s. 615 
2000.

 Snyrting

Fallegar neglur fyrir jólin. Er við um 
kvöld og helgar. Uppl. í s. 864 1717.

 Spádómar

Englaljós S. 908 5050 & 
863 1987

Er spennandi tími framundan? 
Hvað viltu vita um framtíðina? 

Andleg leiðsögn, fyrirbænir, 
trúnaður. Er við alla daga frá 

11-01.
Lára spámiðill. Visa/Euro.

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.

Einkatímar. Erla s. 587 4517.

Alspá 
 445 5000 & 823 8280

Miðlun, draumar, ráðgjöf, heilun, fyrir-
bænir NLP. Símaspá, einkat. og m., fl. 
Vísa Euro Masters. Opið 12-24. www.
spamidlun.com

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Dulspekisíminn 908 6414 
& 553 5395

Spennandi tími fram undan? Spák. Yrsa: 
símaspá, draumaráðningar, fjarheilun, 
Visa/MC. Símatími 10-24 alla daga. 
Hringdu núna!

 Skemmtanir

Hljóðkerfi fyrir ræður, diskótek, jóla-
sveininn og hljómsveitir. Góð verð og 
uppsetning. S. 866 6386. Hljodkerfi.is. 
fender57@simnet.is

 Rafvirkjun

RafList

Löggildir rafverktakar
Getum bætt vid okkur allri 

almennri raflagnavinnu, nýlagn-
ir, vidhaldsvinna,

og fagleg raðgjöf.
Uppl. í s. 823 8860 & 861 9116.

 Önnur þjónusta

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með raf-
geymi, einnig 24 volta og 32 volta 
vandaðir díóðuljósakrossar á leiði. 
Smásala. Vélaverkstæði JS. Vesturhrauni 
3. Garðbæ. S. 554 0661, 897 4996 & 
699 2502.

Ódýri jólamarkaðurinn Ánanaustum 1, 
gegnt gamla Ellingsen húsinu. Opið alla 
daga fram að jólum. 20% afsláttur til 
örorku og lífeyrisþega.

Billiard borð til sölu af gerðinni 
Riley 140x246 cm. Verð 80 þús sími 
6983746

 Gefins

Óska eftir ísskáp og þvottavél gefins, má 
vera bilað. Uppl. í s. 896 8568.

 Hljóðfæri

Harmonikkur nýjar og notaðar. Mikið 
úrval. EG tónar, RVK 824 7610 & Ak 
660 1648

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn, Síðumúli 35. 
S. 552 7095.

 Tölvur

NOTAÐ OG NÝTT
Fartölvur, borðtölvur ofl. BMS 
Tölvulausnir, Suðurlandsbraut 8, Sími 
565 7080

 Vélar og verkfæri

Sagarblöð af öllum stærðum og gerð-
um. Ásborg, vélar+verkfæri. Smiðjuvegi 
11 Sími 564 1212

Handlyftivagnar 2.500 Kg Hraðlyfta 
(QL). Verð 24.900 þús. PON ehf s. 
552 0110.

JÓLAÚTSALA Á JÁRNAKLIPPUM 16mm 
á 50þús. og 22mm á 75þús. MÓT, 
Bíldshöfða 16, S:544 4490

 Til bygginga

Hanna og smíða stiga. Fást á ýmsum 
byggingarstigum. Sérlausnir í þrengslum. 
25 ára reynsla. Uppl. í s. 894 0431.

Ný mótaborð til sölu 1.545 kr./m2 
m/vsk. Uppl. í s. 847 3798 Halldór og 
ulfurinn.is

 Verslun

Glæsilegt úrval af dömuskóm úr leðri. 
Margar gerðir og litir.Stærðir: 36 - 
41Verð frá 8.300.- Misty skór, Laugavegi 
178, sími 551 2070
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Lækjarmel 1-2 /// 116 Reykjavík 
Sími 535 3500 /// www.kraftvelar.is

Komatsu PC340-7 
Árgerð 2003, vinnustundir 5.827 

Verð 100.000 €

 Liebherr A312 
Árgerð 2004, vinnustundir 5.500 

Verð 74.450 €

Komatsu PC75R-2 
Árgerð 2006, vinnustundir 349 

Verð 74.480 €

Komatsu PC210-7 
Árgerð 2005, vinnustundir 2.026 

Verð 102.200 €a

Komatsu PC340-7
Árgerð 2002, vinnustundir 6.896 

Verð 89.980 €

CASE 9033 
Árgerð 1999, vinnustundir 8.050 

Verð 58.280 €

CASE 580 
Árgerð 1999, vinnustundir 4.870 

Verð 28.580 €

Notaðar vélar 
til sölu

VERKFÆRI TIL SÖLU
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INNIGOSBRUNNAR & STEINLAMPAR! 
Bjóðum fjölbreytt úrval af innigos-
brunnum, saltsteina og eðalsteinsvörur. 
Fallegar og róandi gjafir! Gosbrunnar 
ehf - Langholtsvegi 109, á bakvið - s: 
517 4232/695 4220.

 Ýmislegt

Vinnuskúr til sölu, rafmagnstafla, wc, 
vaskur og hillur. Uppl. í síma 824-7073

HEILSA

 Heilsuvörur

Árangur með Herbalife í 27 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896-
4662 www.lifsstill.is

Léttist um 10 kg á 12 vk. Þú getur það 
líka með Herbalife. Reynsla í heilsuráð-
gjöf. Kaupauki fylgir. www.heilsuval.
topdiet.is Rannveig s. 862 5920.

Viltu léttast hratt og 
örugglega?

www.diet.is — www.diet.is Margrét s. 
699 1060.

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu 
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s. 
899 4183 www.eco.is

Vinkonur, saumaklúbbar og heilsu-
unnendur. Langar ykkur í fræðslu og 
upplýsingar til þess að halda ykkur 
í fremstu röð útlitslega, orkulega og 
þyngdarlega? Ekki bíða lengur. Árangur 
með Herbalife. Gerður 865 4052 & 
Hanna 892 4284.

 Fæðubótarefni

Léttari og hressari með Herbalife. www.
dagamunur.is Ásta s. 891 8902.

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, olsiar@hot-
mail.com

 Nudd

Heilnudd. Uppl. í s. 857 1356.

Nudd nudd nudd heilnudd. Uppl. í s. 
616 6469.

Höfuðbeina og spjaldhr
Höfuðbeina og spjaldhryggsjöfnun gott 
fyrir kvíða, spennu og jöfnun. Uppl. í s. 
864 1717.

 Ýmislegt

Súrefnismettunarmælar á frábæru 
verði. Einnig höfum við aðgang að 
öllum mögulegum vöruflokkum. Það 
sem við eigum ekki reynum við að 
útvega. K-Matt ehf. S. 421 8999 eða 
k-matt@k-matt.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

HEIMILIÐ

 Fatnaður

Af sérstökum ástæðum er til sölu á ein-
staklega góðu verði skósíður minkapels 
stærð M (38-40). Upplýsingar í síma 
843 7811 eftir kl. 17.

 Heimilistæki

Electrolux þvottavél m/skjáborði. V. 43 
þ. Frystiskápur h. ca. 150 cm 10 þ. Uppl. 
864 1717.

 Dýrahald

BESTA VERÐIÐ Á HUNDABÚRUM OG 
BÆLUM Á ISLANDI SAMA VERÐ OG Í 
BANDARÍKJUNUM SKOÐIÐ ÞAÐ HÉR 
WWW.LIBA.IS

Rottweiler hvolpar til 
sölu.

Hvolpar undan Aragorn vom Grossental 
og Blandons von Hoytts Nölu til sölu. 
Foreldrar mjaðma- og olnbogamyndað-
ir, sýndir hjá HRFÍ og hafa klárað skap- 
gerðarmat. Hvolparnir eru tilbúnir til 
afhendingar og hafa klárað hvolpaskap- 
gerðarmat. Aðeins góð heimili koma til 
greina. Áhugasamir geta haft samband 
í síma 615 5000.

Franskur mastiff hvolpur, ein tík eftir. 
Uppl. í 691-5000 www.mastiff.is

Gefðu kisu hollt og gott í jólagjöf. 
Please Pet, 100% náttúrlegt kisunammi 
og kisu bitafiskur. Fæst í Bónus. www.
please.is

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Hestamennska

Hnakkar, taumar, múlar, höfuðleður, 
ábreiður ofl. Hestavörur á frábæru verði. 
Tito.is - Súðavogi 6.

Tek að mér hross í hirðingu í vetur. Allar 
Uppl. í s. 616 1569.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

Kósí 2ja herb. íbúð
2ja herb. 60 fm íbúð með garði á svæði 
108 til leigu. 120 þús. á mánuði. Laus í 
byrjun des. Uppl. í s. 898 1276.

Íbúð í Kaupmannahöfn. 100 fm 3 herb. 
íbúð í nýrri sameign 10 mín. frá mið-
bænum. Íbúðin er með húsgögnum, 
42“ plasma sjónvarpi, internetteng-
inu, leðursófum. Góð hjónarúm og 3 
gestarúm í barnaherbergi, þvottavél og 
þurrkari, 2 svalir og lítill barnaleikvangur 
í garði. íbúðin leigist út 1 viku í einu eða 
eftir samkomulagi. Verð 60.000- vikan. 
Tilvalið fyrir þá sem vilja fá næði í fríinu 
sínu eða fjölskyldufólk. 0045 27184461 
Gunnar og 847 6686 Kolbrún.

4 herb. íbúð í timburhúsi v/Hverfisgötu. 
Leiga 110 þús. á mán. Uppl. í s. 533 
4141.

Snyrtileg 3ja herb. 75 fm. íbúð. Leigist 
frá 3. jan - 3.ág. 120 þús á mán. innif. 
rafmagn, hiti og hússj. Uppl. hjá gatari@
simnet.is

 Húsnæði óskast

Einstaklingsíbúð óskast
Reglusamur, reyklaus einstaklingur 
óskar eftir íbúð strax. Flest kemur til 
greina miðsvæðis. Er í traustri vinnu, 
skilvísum greiðslum heitið. Greiðslugeta 
50-60 þús. Áhugasamir hafið samband 
í síma 692 5607 Oddur.

Bráðvantar íbúð til leigu Óskað er eftir 
3ja herberja íbúð til leigu í Hafnarfirði 
eða á Álftanesi hið fyrsta, nánari upp-
lýsingar í s: 550-2300. Guðrún Hrefna 
og Elín Guðný

 Atvinnuhúsnæði

60-100 fm. Atvinnuhúsnæði óskast, 
þarf að vera með keyrsludyrum, á stór 
Rvk. Svæðinu. Uppl. í s. 845 7924.

 Geymsluhúsnæði

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóðir 
innsiglaðar í plasti á brettum. Starfað í 
20 ár. Geymt í vöktuðu og upphituðu 
húsnæði. S. 567 4046 & 892 2074. 
Sækjum og sendum búslóðirnar.
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Vetrargeymsla fyrir tjaldvagna, báta, 
fellihýsi o.þ.h. á höfuðborgarsvæðinu. 
Uppl síma 661 3131

ATVINNA

 Atvinna í boði

Bílstjóri - Lagermaður
Búr ehf óskar eftir að ráða 
bílstjóra sem einnig sinnir 

lagerstörfum. Framtíðarstarf. 
Ekki yngri en 20 ára. Góð 

ÍSLENSKUKUNNÁTTA og kurteisi 
skilyrði.

Upplýsingar í síma 896 2836 
Á SKRIFSTOFUTÍMA. Umsóknir 
einnig á staðnum, Bæjarflöt 2, 

Grafarvogi.

Veitingahús
Íslenskumælandi starfsfólk ósk-

ast. Æskilegur aldur 30+.
Upplýsingar í síma 894 0292.

Villtu ganga til liðs við 
okkur?

Bakarameistarinn Smáratorgi, 
Mjóddinni, Húsgagnahöllinni, 
Suðurveri og Austurveri leitar 

eftir hressum og skemmtilegum 
einstaklingum til starfa. Í boði 

eru bæði hlutastörf og fullt 
starf. Skemmtilegur vinnustaður 

og góð laun í boði fyrir rétt 
fólk.

Upplýsingar gefur 897 5470 
milli kl. 9-16

Tapasbarinn óskar eftir skemmtilegum 
þjónum í hlutastarf. Reynsla æskileg en 
ekki skilyrði. Upplýsingar veittar á staðn-
um, alla daga, milli kl. 14 og 18.

Leikskólinn 101
Sem er lítill einkarekinn ung-
barnaleikskóli óskar eftir að 
ráða áhugasaman leikskóla-

kennara/ leiðbeinanda í 100% 
starf.

Upplýsingar gefur Hulda í s. 
562 5101 & 891 8430.

Starfsmaður í verslun
Select Bústaðavegi og 

Select Smáranum
Vilt þú takast á við áhugavert 

starf og starfa með góðu fólki? 
Afgreiðsla í verslun, þjónusta 

við viðskiptavini og önnur 
tengd störf. Í boði er vaktavinna 

virka daga og þriðju hverja 
helgi.

Nánari upplýsingar gefur 
Heiðbjört í síma 444 3000, 

Jóhanna stöðvarstjóri á 
Bústaðavegi, í síma 552 7616, 
eða Sigurborg stöðvarstjóri 
í Suðurfelli, í síma 557 4060. 

Umsóknareyðublöð eru á 
næstu Shell/Select stöð eða á 

www.skeljungur.is.

Hrói Höttur
Hringbraut 119. Óskar eftir 

starfsfólki í sal,útkeyrslu og 
grill. Um er að ræða bæði dag, 

kvöld og helgarvinnu.
Upplýsingar í síma 844 6292, 
Eva, milli kl. 14 eða sendið 

umsókn á eva@hroi.is

Starfsmaður í verslun
Select Suðurfelli

Vilt þú takast á við áhugavert 
starf og starfa með góðu fólki? 
Afgreiðsla í verslun, þjónusta 

við viðskiptavini og önnur 
tengd störf.Í boði hlutastörf 
aðra hvora helgi, frá 11:30 til 

19:30
Nánari upplýsingar gefur 

Heiðbjört í síma 444 3000 eða 
Sigurborg, stöðvarstjóri, í síma 
557 4060. Umsóknareyðublöð 
eru á næstu Shell/Select stöð 

eða á www.skeljungur.is.

Starfsmaður á plani
Select Hraunbæ

Hressandi þjónusta og útivera. 
Kjörið starf fyrir fólk á besta 
aldri. Unnið er á tvískiptum 

vöktum mánudag til sunnudags 
frá kl. 7.30 til 19.30, alls 15 

daga í mánuði.
Nánari upplýsingar gefur 

Heiðbjört í síma 444 3000 eða 
Helga stöðvarstjóri, í síma 567 
1050. Umsóknareyðublöð eru á 
næstu Shell/Select stöð eða á 

www.skeljungur.is.

Viltu vinna vaktavinnu? 
 Viltu vinna með skóla ?

Hlöllabátar Þórðarhöfða óskar eftir dug-
legu fólki í vaktavinnu. Hentar vel með 
skóla, mikið að gera. Uppl. í s. 892 
9846.

Vantar smið eða mann vanan bygg-
ingavinnu. Góð laun í boði. Uppl.í síma 
8699633

 Atvinna óskast

Starfsfólk frá Lettlandi: smiðir, verka-
menn, bílstjórar, ræstingafólk o.fl. S. 
845 7158.

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

SYWESTER w POLONII
Nadal zbieramy zapisy na BAL 
SYLWESTROWY. Ilosc miejsc ogran-
iczona. Zapisy mozna skladac tylko do 
15.12.’07. Wszelkie informacje pod nr tel. 
555 2329 lud 849 2409. ZAPRASZAMY 
ROWNIEZ NA DYSKOTEKE W PIATKI I 
ZABAWE PRZY ZESPOLE MUZYCZNYM 
NA ZYWO W SOBOTY.

 Einkamál

HRAFNISTA

ATVINNA TILKYNNINGAR

FUNDIR / MANNFAGNAÐIR

Pósthúsið - S: 585 8300 - www.posthusid.is

Nú þegar farið er að myrkva úti viljum við vinsamlega minna
íbúa á að hafa kveikt á útiljósum við heimili sín til að
auðvelda blaðberum Fréttablaðsins aðgengi að lúgu.

Munum eftir útiljósunum !

Fyrirfram þakkir, dreifing Fréttablaðsins
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UMRÆÐAN 
Heilbrigðismál

Vitneskja foreldra um skyn-
samlega notkun sýklalyfja 

skiptir höfuðmáli ef árangur á að 
nást til að draga úr óþarfa notkun 
sýklalyfja og frekari þróun sýkla-
lyfjaónæmis. Þetta eru m.a. hluti 
af niðurstöðum doktorsritgerðar 
undirritaðs sem nýlega hefur 
verið til ítarlegrar umfjöllunar 
erlendis. 

Vakin er athygli á hvað aðrar 
þjóðir geti lært af reynslu Íslend-
inga. Alþjóðlega heilbrigðisstofn-
unin (WHO) leggur áherslu á að 
ekki þurfi alltaf að meðhöndla 
vægar sýkingar sem lagast af 
sjálfu sér með sýklalyfjum svo 
sem vægar miðeyrnabólgur til að 
sporna gegn hratt vaxandi þróun 
sýklalyfjaónæmis. Sýklalyfja-
notkunin hefur engu að síður auk-
ist hér á landi um 18% að meðal-
tali á hvert mannsbarn á aðeins 
þriggja ára tímabili sem síðustu 
sölutölur ná yfir til ársins 2006 á 
sama tíma og verulega hefur 
dregið úr sýklalyfjanotkun í 
flestum öðrum löndum. Almennt 
hefur verið talið að íslensk börn 
séu mjög heilbrigð og að íslenska 

heilbrigðiskerfið sé með 
því besta sem þekkist. 
Samt hefur sýklalyfja-
notkun verið meiri á 
Íslandi en hinum Norður-
löndunum svo og sýkla-
lyfjaónæmið. Í dag þurfa 
börn stundum að leggjast 
inn á sjúkrahús til sér-
tækrar sýklalyfjameð-
ferðar í æð þar sem venju-
leg sýklalyf virka ekki 
alltaf lengur til að ráða 
niðurlögum sýkinga sem 
áður var auðvelt að meðhöndla. 

Mikið hefur verið rætt um 
slæma heilsu tengda þjóðfélags-
breytingum og því ekki fjarri lagi 
að leita skýringa þar einnig á 

úrlausnum á algengasta 
heilsuvanda íslenskra 
barna sem eru eyrna-
bólgurnar. Gæðaþróun-
arverkefnið sem dokt-
orsritgerðin byggir á um 
notkun sýklalyfja hjá 
börnum var framkvæmt 
innan heilsugæslunnar í 
samstarfi við Sýkla-
fræðideild LSH yfir 10 
ára tímabili á höfuð-
borgarsvæðinu, í Vest-
mannaeyjum, á Egils-

stöðum og í Bolungarvík með það 
að aðalmarkmiði að draga úr 
óþarfa sýklalyfjanotkun. Niður-
stöðurnar sýndu að þriðjungur 
barna bera sýklalyfjaónæmar 

bakteríur eftir hvern sýklalyfja-
kúr sem smitast auðveldlega milli 
barna og vísbendingar eru um að 
sýklalyfjameðferð við vægum 
eyrnabólgum geti aukið hættu á 
endurteknum sýkingum og þörf á 
hljóðhimnurörum síðar. Leitað var 
eftir skýringum tengdri búsetu og 
viðhorfum foreldranna sjálfra til 
ávísana á sýklalyf. Á Egilsstöðum 
var skilningur foreldra á skyn-
samlegri notkun sýklalyfja áber-
andi bestur og þar dró úr sýkla-
lyfjanotkun barna um 2/3 
jafnframt sem börnum fækkaði 
sem þurftu að fá hljóðhimnurör. 

Mikilvægi skilnings foreldra á 
úrlausnum er því augljós og skipt-
ir þjóðfélagið allt miklu máli sér-

staklega þegar afleiðingarnar geta 
verið alvarlegar, svo sem aukin 
tíðni sýkinga og aukið 
sýklalyfjaónæmi. Mikilvægar 
ályktanir til úrbóta sem draga má 
af niðurstöðunum eru að gefa þarf 
foreldrum veikra barna góðan 
aðgang að heilsugæslu þar sem 
lögð er áhersla á möguleg önnur 
úrræði en ávísun á sýklalyf af 
minnsta tilefni, fræðslu og eftir-
fylgni. Tímaskortur foreldra 
vegna vinnuálags og takmarkaður 
réttur til að geta verið heima hjá 
veiku barni á daginn ræður hins 
vegar einnig miklu hvaða úrlausna 
er leitað í heilbrigðisþjónustunni.

Höfundur er heilsugæslulæknir.

Ofnotkun sýklalyfja á Íslandi

Umburðarlyndi
Séra Sighvatur Jónsson, sóknar-
prestur á Húsavík, skrifar:

„Ég er alveg fordómalaus.“ Þessi 
fullyrðing er í sjálfu sér mikill hleypi-
dómur.

Á unglingsárum mínum stundaði 
ég nám í enskuskóla í Englandi. Ég 
bjó hjá fjölskyldu sem hýsti nokkra 
nemendur skólans. Þar var múslimi 
sem tók fram bænateppið sitt fimm 
sinnum á dag og baðst fyrir með því 
að snúa sér í átt til Mekka. Eitt kvöld-
ið fórum við saman á krá og drukkum 
nokkrar ölkrúsir. Hann sagðist ekki 
mega drekka áfengi samkvæmt 
siðum múslima en nú væri hann 
fjarri heimalandinu. Því gæti hann 
drukkið. Síðar kom í ljós að hann var 
samkynhneigður.

Ég sat mörgum árum síðar á bekk í 
Minneapolis og beið eftir strætisvagn-
inum. Við hliðina á mér sat svartasti 
maður sem ég hafði séð. Blásvart 
andlitið var rúnum rist, óþefurinn lá 
í loftinu. „Nú er það svart, maður“, 
hugsaði ég. Hann ávarpaði mig en ég 
svaraði honum ekki vegna fordóma 
minna. 

Ég fór á landsleik á Laugardals-
vellinum. Sætið í gömlu stúkunni 
var betra en bekkurinn í Minnesota 
forðum. Stemningin stigmagnaðist. 
Áhorfendur gátu vart haldið vatni af 
hrifningu eða vandlætingu yfir gangi 
leiksins. Ég hreifst með og lét ýmis-
legt yfir mig ganga, t.d. kaffislettur. 
Brátt fór ég að hrópa í vandlætingar-
tóni með áhorfendaskaranum: „Út af 
með dómarann!“

Það er erfitt að vera múslimi og 
eiga líflát yfir höfði sér fyrir samkyn-
hneigð. Það er torvelt að vera litinn 
hornauga vegna húðlitar. Það er örð-
ugt að vera dómari í knattspyrnu. Það 
er erfiðast að dæma sjálfan sig. 

Á vegferð minni hef ég komist í 
kynni við fólk af öllum kynþáttum 
með ólíkan menningarbakgrunn, trú 
og siði. Þessi kynni hafa laðað fram 
jákvætt hugarfar í mínu dagfari. Ég 
hef jafnan litið í eigin barm og barist 
við mína hleypidóma. Ég á töluvert 
langt í land með að verða fordóma-
laus en ég leitast við að bera virðingu 
fyrir fólki í ljósi gullnu reglunnar. 
Sjálfsskoðunin hefur aukið dóm-
greind mína. Fyrir það er ég þakklátur. 
Það er lífstíðarverkefni að sigrast á 
eigin hleypidómum.

Jólatilboð fraktflugs 
Flugfélags Íslands gerir þér 
kleift að senda pakka frá 
1–10 kg, af hverju sem er, 

á alla áfangastaði 
fyrir aðeins 700 kr. 

Tilboðið gildir frá 
10. til 18. desember.

SENDU JÓLAPAKKANA
HRATT OG ÖRUGGLEGA

flugfelag.is

Akureyri 460 7060

Egilsstaðir 471 1210

Ísafjörður 456 3000

Reykjavík 570 3400

Vestm.eyj. 481 3300
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SÖLVI TRYGGVA-
SON FRÉTTA-
MAÐUR ER 29 
ÁRA.

ÓSKAR ING-
ÓLFSSON TÓN-
LISTARMAÐUR 
ER 53 ÁRA.

SIGURÐUR 
SKÚLASON 
LEIKARI ER 61 
ÁRS.

BRAGI 
HANNESSON 
FYRRVERANDI 
BANKASTJÓRI 
IÐNAÐARBANK-
ANS ER 75 ÁRA.

MERKISATBURÐIR
1817 Mississippi verður 20. ríki 

Bandaríkjanna. 
1896 Alfred Bernhard Nobel 

deyr í San Remo á Ítalíu. 
1898 Bandaríkin og Spánn 

skrifa undir friðarsam-
komulag í París. 

1906 Theodore Roosevelt for-
seti er fyrstur Bandaríkja-
manna til að hljóta friðar-
verðlaun Nóbels.

1907 Bifreið er ekið í fyrsta sinn 
norðanlands, frá Akureyri 
inn að Grund í Eyjafirði.

1924 Rauði kross Íslands er 
stofnaður í Reykjavík.  

1964 Dr. Martin Luther King Jr. 
fær friðarverðlaun Nóbels 
í Osló. 

1982 Íslendingar skrifa undir 
hafréttarsáttmála Samein-
uðu þjóðanna.

Þó að Margrét Sigfúsdóttir, skóla-
stjóri Hússtjórnarskóla Reykjavíkur, 
eigi tugaafmæli þvertekur hún fyrir 
að ætla að gera sér dagamun. „Ég verð 
bara að vinna eins og venjulega,“ segir 
hún. „Nóg er að gera í skólanum þessa 
síðustu daga fyrir jól, fara yfir próf og 
færa inn einkunnir. Svo þarf að þrífa 
húsið hátt og lágt fyrir nýja nemendur 
á nýrri önn.“ Þegar nánar er grennslast 
kemur upp úr dúrnum að afmælisveisla 
er fyrirhuguð milli jóla og nýárs. „Það 
eru börnin mín tvö sem standa fyrir 
því,“ segir Margrét. „Ester Ágústa og 
Sigfús. Ég læt þau um þetta. Er búin að 
halda upp á þrítugs-, fertugs- og fimm-
tugsafmælin, sjá um brúðkaupsveisl-
ur, útskriftarveislur og nefndu það. 
Nú ætla ég ekkert að gera,“ segir hún 
ákveðin. 

Margrét sleit barnsskónum á Selfossi 
og segir hafa verið yndislegt að alast 
þar upp. „Selfoss var lítið sveitaþorp á 
þeim tíma og allir þekktu alla. Þar voru 
kýr á túnum, hestar úti í mýri og kind-
ur í kofa nær þorpinu en fjölbrauta-
skólinn er nú.“ Hún rifjar upp spenning 
á haustin þegar fjárrekstrarnir voru að 

koma austan úr sveitum, skautahlaup í 
mýrinni þar sem Sólvellir eru í dag og 
skíðabrun niður brekku þar sem Kaffi 
Krús er. Aldrei kveðst hún hafa farið að 
Ölfusánni. „Þegar ég var lítil hélt ég að 
ljóti karlinn ætti heima við ána og var 
ekkert að þvælast þar,“ segir hún og 
bætir við. „Það er allt í lagi að hræða 
krakka með svona. Þau fara sér ekki 
að voða á meðan.“ Skátastarfið heillaði 
Margréti þegar hún varð eldri og sund-
laugin eftir að hún var byggð. „Ég var 
í lauginni öllum stundum. Merkilegt að 
ég skyldi ekki leysast upp, segir hún 
hlæjandi.

Um 17 ára aldurinn fór Margrét 
suður í skóla og kveðst lítið hafa verið 
í gamla heimabænum eftir það enda 
hafi foreldrarnir flutt í Stykkishólm. 
„Ég var samt ráðskona á sjúkrahús-
inu á Selfossi í þrjú ár, strax eftir að 
ég útskrifaðist úr Hússtjórnarkenn-
araskóla Íslands 1969,“ rifjar hún upp. 
„Nú þekki ég enga á Selfossi nema 
eldra fólkið.“ 

Það var árið 1998 sem Margrét tók 
að sér skólastjórnina í hússtjórnar-
skólanum við Sólvallagötu. Hafði áður 

kennt þar um tíma og einnig í nokk-
ur ár við Menntaskólann í Hamrahlíð. 
Hún segir skólastjórastarfið erilsamt 
en alltaf skemmtilegt. „Skólinn er 
ávallt fullsetinn sem betur fer og hér 
eru bara stelpur sem langar að læra. 
Flestar komnar um tvítugt, búnar að 
ljúka stúdentsprófi og koma hingað 
af áhuga. Það er gaman að kenna slíku 
fólki. Hér skapast yndislegur andi og 
ákafinn er mikill hjá stúlkunum að 
gera eins mikið eins og þær geta.“ Þar 
sem Margrét segir alltaf „þær“ er hún 
spurð hvort karlkyns nemendurnir séu 
óþekktir. „Nei, þrír strákar hafa verið 
hér síðan ég byrjaði. Þeir hafa tekið 
þátt í öllu. Saumað sér buxur, prjónað 
lopapeysur og einn saumaði meira að 
segja skírnarkjól.“

Margrét er hamingjusamlega gift 
Sigurði Petersen og á þrjú barnabörn. 
Hún kveðst líta á sig sem lukkunnar 
pamfíl. „Mér finnst ég ekki eldast hót. 
Ég er í skemmtilegu starfi innan um 
ungt fólk og þegar ég vakna á morgn-
ana hlakka ég alltaf til að fara í vinn-
una. Það er ekki hægt að biðja um 
meira.“   gun@frettabladid.is

SEXTUG: MARGRÉT SIGFÚSDÓTTIR SKÓLASTJÓRI

Hélt að sá ljóti byggi við ána

MARGRÉT SIGFÚSDÓTTIR SKÓLASTJÓRI „Ég er í skemmtilegu starfi innan um ungt fólk og þegar ég vakna á morgnana hlakka ég alltaf til að fara í 
vinnuna,“ segir hún.   FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Elskuleg systir mín og móðursystir,

Guðbjörg Sigurðardóttir
ljósmóðir, frá Kárastöðum í 
Helgafellssveit,

lést á Hrafnistu v. Brúnaveg 2. desember. Útförin 
fer fram frá Fossvogskirkju 14. desember kl. 15.00. 
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á Orgelsjóð 
Stykkishólmskirkju, reikningur 309-18-930076 
kt. 630269-0839. Minningarkort fást í Heimahorninu, 
s. 438 1110.

Fyrir hönd aðstandenda,

Aðalheiður Sigurðardóttir
Margrét Sigurðardóttir

JÓN GUÐMUNDSSON, ALÞING-
ISMAÐUR OG RITSTJÓRI, VAR 

FÆDDUR 10. DESEMBER 1807.

„Dagblöðin hafa vakandi 
auga á öllu því sem er að 
gjörast,....draga það fram 
úr launpukursfylgsnunum 
og halda því upp við birtu 

sannleikans og siðferðisins 
fyrir allra augum.“

Jón Guðmundsson var þing-
maður Skaftfellinga og rit-
stjóri Þjóðólfs. Hann hefur 

verið kallaður faðir íslenskrar 
blaðamennsku. 

Halldór Kiljan Laxness tók 
við bókmenntaverðlaunum 
Nóbels fyrir litríkan skáld-
skap þennan dag árið 1955. 
Þegar Vefarinn mikli frá 
Kasmír kom út var hún talin 
marka upphaf íslenskra nú-
tímabókmennta en Halldór 
naut virðingar fyrir ritsnilld 
sína langt út fyrir landstein-
ana. Hann þótti vel að Nób-
elsverðlaununum kominn 
þótt hann væri umdeildur 
vegna stjórnmálaskoðana 
sinna. Bækur hans höfðu 
verið þýddar á fjölmörg 
tungumál og hann var meðal 
vinsælustu höfunda Norður-
landanna. 

Nóbelsverðlaunin voru af-
hent Halldóri í Hljómleika-
höllinni í Stokkhólmi að við-
stöddu miklu fjölmenni. 
Hann flutti hátíðarræðu og 
mæltist vel. Auður kona 
hans var í salnum og nokkrir 
vinir og kunningjar fögnuðu 
verðlaununum með þeim 
hjónum í Stokkhólmi.

Að verðlaunum fengnum 
fór Halldór út til Rómar að 
rita Brekkukotsannál en 
Auður flaug heim og tók til 
við að sauma teppi sem hún 
tileinkaði þessum merka 
áfanga manns síns. Það 
hangir í stofunni á Gljúfra-
steini.

ÞETTA GERÐIST  10. DESEMBER 1955

Halldór Laxness fékk Nóbelinn

Nýr leikskóli var opnaður í Kópavogi 
á föstudaginn. Hann nefnist Baugur 
enda stendur hann við Baugakór. Hug-
myndafræði hans tekur mið af starfs-
aðferð sem kennd er við Reggio Emilia 
á Ítalíu. Einkunnarorðin eru skynjun, 
uppgötvun, þekking. Miðað er við að 
120 börn dvelji í Baugi í sex deildum. 
Þar af er ein deildin sérstaklega hönn-
uð fyrir allra yngstu börnin. Leikskóla-
stjóri er Margrét Magnúsdóttir.

Við vígsluathöfnina léku félagar 
úr Skólahljómsveit Kópavogs undir 
stjórn Össurar Geirssonar og kór leik-
skólabarna úr leikskólanum Baugi 

söng nokkur lög undir stjórn Brynhild-
ar Haraldsdóttur. Gunnar I. Birgisson 
bæjarstjóri ávarpaði fullorðna og börn 
og Samúel Örn Erlingsson, formaður 
leikskólanefndar, afhenti glaðning frá 
nefndinni og leikskóladeild Kópavogs-
bæjar. Dögg Gunnarsdóttir, formaður 
foreldrafélags Baugs, afhenti mynd 
sem táknar nafn skólans og einkunnar-
orð, samsetta úr teikningum eftir leik-
skólabörnin.

 Loks klipptu þau Hákon Gunnarsson 
og Thelma Rós Héðinsdóttir á borða 
og séra Guðmundur Karl Brynjarsson 
blessaði húsið.

Börnin dvelja og læra í Baugi

VÍGSLA BAUGS  Hákon Gunnarsson og 
Thelma Rós Héðinsdóttir klipptu á borðann.

Í tilefni hundrað ára afmæl-
is Landgræðslu Íslands var 
fyrir helgi kynnt útgáfa bók-
arinnar Sáðmenn sandanna 
í Þjóðmenningarhúsinu við 
Hverfisgötu. 

Bókin er saga landgræðslu 
á Íslandi í hundrað  ár og er 
rituð af Friðriki G. Olgeirs-
syni. 

Í tilefni útgáfunnar var 
Einari K. Guðfinnssyni 
sjávar- og landbúnaðarráð-
herra gefið eintak af fyrstu 
bókinni. 

Fyrsta eintak bókarinnar
Sáðmenn sandanna

LANDGRÆÐSLAN Gróskumikið  
starf Landgræðslunnar fagnar 

aldarafmæli.

AFMÆLI

Íslenskir skátar hafa hald-
ið upp á 100 ára skátastarf í 
heiminum allt árið.  

Meðal annars  var gefið 
út afmælisblað í byrjun 
árs, haldið var Afmælismót 
á Úlfljótsvatni í júlí og há-
punktur afmælisársins var 
ferð 430 íslenskra skáta á 
Alheimsmót skáta á Eng-
landi.

Nýlega voru síðan form-
leg lok afmælisársins á 
Austurvelli þegar íslensk-
ir skátar komu saman við 
styttu Jóns Sigurðssonar 

og kveiktu á 100 kyndlum 
með loga Friðarljóssins og 
minntust liðinna 100 ára um 
leið og þeir gengu inn í nýja 
öld með von og ósk um frið 
til handa öllum mönnum. 

100 ára afmælis-
árinu er lokið

ÍSLENSKIR SKÁTAR Hafa fagnað 
aldarafmæli með margvíslegum 
hætti á árinu.
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Litbrigði 

galdranna

- Terry Pratchett -

,,Einn fyndnasti og besti 

rithöfundur Bretlands”

The Independent

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Þökk sé framsækn-
um japönskum vís-
indamönnum er loks-
ins komið að því að 
heimsmynd okkar 
hrynji til grunna. 
Niðurstöðurnar eru 
óvéfengjanlegar: 

barnungir simpansar eru minnugri 
en fullorðnir, mennskir háskóla-
nemar. Nú verðum við einfaldlega 
að gerast grænmetisætur, öll sem 
eitt. Hver veit hvaða uppgötvun 
liggur handan við hornið? Kannski 
eru lömb betri en veðurfræðingar 
í ljóðagerð. Eða kannski eru naut 
tilfinninganæmari en óléttar 
konur. Þetta er allt óráðið enn, þó 
líklegt megi teljast að Japanar 
finni svörin innan skamms.

En að simpönsunum. Vísinda-
mennirnir lögðu sumsé minnispróf 
fyrir simpansa og háskólanema. 
Aparnir stóðu sig betur en menn-
irnir í fjörutíu prósentum tilfella 
sem verður að teljast marktækt. 
Gagnrýnendur rannsóknarinnar 
hafa bent á ýmsar breytur sem 
hafi verið öpunum í hag og gætu 
því hafa valdið niðurstöðunum. Til 
að mynda munu aparnir, ólíkt 
mönnunum, hafa fengið umbun 
þegar þeir stóðu sig vel í minnis-
þrautinni. Vera má að löngunin í 
þessa umbun hafi hleypt öpunum 
kapp í kinn, en ólíklegt verður að 
teljast að hún hafi beinlínis bætt 
minni þeirra. Vert er einnig að 
benda á að mennirnir gerðu sér 
líkast til flestir grein fyrir því að 

verið var að mæla getu þeirra. Sú 
vissa kyndir oftast undir keppnis-
skapinu. Allt bendir til að í minnis-
keppni manna og apa hafi aparnir 
tekið okkur í nösina og fengið ban-
ana fyrir. 

Fyrr á árinu bárust fréttir frá 
Senegal þess efnis að þarlendir 
simpansar væru farnir að smíða 
sér vopn til að nota við veiðar. 
Merkilegar fréttir sem slíkar, en 
þegar þær eru lagðar saman við 
niðurstöður japönsku vísinda-
mannanna fer gamanið að kárna. 
Simpansar eru minnugir. Þeir 
smíða vopn og beita þeim án þess 
að hika. Yfirráð þeirra eru 
óumflýjanleg. Við erum samt 
örugg á Íslandi, um sinn, því það 
eru ekki lengur apar í Blómavali.

STUÐ MILLI STRÍÐA Simpansar eru minnugri en menn
VIGDÍS ÞORMÓÐSDÓTTIR BÍÐUR APAPLÁNETUNNAR

Pælið aðeins í þessu. Volgur og góður drullupollur sem við getum 
velt okkur upp úr þegar við viljum. Þrjár fínar máltíðir á dag. Það 

hlýtur að vera einhver hængur á!

Bölvaður! 
Er hann með enn 

eina?

Þetta er 
ósanngjarnt!

Svona verður 
þetta!

Jæja, kannski 
þessi hressi 

upp á minnið!

Uuu 
aðeins...

Einhver 
sem þú 
þekkir, 

Jói?
Ponny?

Elskan, 
ég er kominn 

heim!
Eldhú...

Hvar er Jói? 
Hvar er litli glæpamaðurinn?

Enn 
eina?

Það sem ég hlakka 
til að flytja héðan!

Og þú 
veist 
það!

Viltu sjá litinn 
sem ég valdi til 
að mála her-
bergið hans?

Meira að 
segja hann 
er byrjaður 

að tala niður 
til mín.

Þínar reglur 
eru bara 

ósanngjarnar!

Þú varst með risastórt höfuð, 
þykkt svart hár

 og augun voru risastór!

Það hlýtur 
að hafa 

verið erfitt 
að hlæja 

ekki!

Það er 
það enn.

Þú varst 
eiginlega 

undarlegri.

Leit ég svona 
undarlega út 
þegar ég var 
ungabarn?

Ertu enn sofandi?
Og sex 

á nóttunni.

Jebb. 
Ég þarf að ná 

svona átta tímum 
á daginn.
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7. og 8. des uppselt

30. des

Ath. kl. 19
Áfram heldur hljóðritunum frá 
Schubert-hátíðinni sem haldin 
var í Árósum í sumar. Nú er 
aðeins eitt verk á dagskránni, 
Oktett í F-dúr eftir Shubert og er 
það Leipzig-kvartettinn sem 
flytur. 

Vefurinn Bókaormar BarnUng á vegum Kennaraháskóla Íslands 
var á meðal verðlaunahafa í keppni Evrópska skólanetsins um 
e-Learning Awards sem afhent voru við hátíðlega athöfn í Brussel 
þann 6. desember.

Bókaormarnir voru ásamt tólf öðrum verðlaunaverkefnum valdir 
úr hópi 563 verkefna frá 34 Evrópulöndum. Ormanna var sérstak-
lega getið í ræðu formanns dómnefndar sem dæmi um verkefni 
þar sem tækist að fá unga nemendur til að lesa og skrifa í lifandi 
námssamfélagi með stuðningi nýrrar tækni.

Bókaormarnir eru þróaðir af Torfa Hjartarsyni og Þorbjörgu St. 
Þorsteinsdóttur í samvinnu við Davíð Einarsson forritara. Á vef 
bókaormanna býðst kennurum og öðrum áhugasömum að stofna 
glaðbeitta bókaorma þar sem nemendur skrá lesnar bækur, lýsa 
efni þeirra og fella um þær dóma. Ormarnir eru öllum opnir til 
aflestrar og vaxa með hverri lesinni bók. 

Hægt er að bera saman ýmsar tölur um orma og bekkjarhópa, 
titla og höfunda eða kalla upp færslur af handahófi til að lesa það 
sem börn og unglingar hafa fram að færa um einstakar bækur. 
Einnig má prenta út vinnublöð og myndir til að hengja á veggi í 
skólum. 

Í nýrri útgáfu ormanna verður auk fleiri nýjunga hægt að birta 

á vef og koma fyrir í verkmöppum nemenda textum og myndum 
eftir unga lesendur um ýmis efni tengd bókum og bóklestri. Bóka-
ormarnir eru á vefslóðinni http://bokaormar.khi.is.  - pbb 

Bókaormar heiðraðir fyrir hugvit

BÓKMENNTIR Vefur Bókaorma hlýtur viðurkenningu á meginlandinu í 
harðri keppni.

Fjóli Fífils er spæjari í teikni-
myndastíl. Hann er heldur sein-
heppinn, en getur gripið til ýmissa 
spæjaralausna sem gætu komið sér 
vel í raunveruleikanum, en eiga 
bara heima í heimi ævintýranna. 
Fjóli Fífils: Skuggaúrið er fyrsta 
bók höfundarins Kristjönu Frið-
björnsdóttur. Með því að gefa bók-
inni nafn aðalsöguhetjunnar en láta 
undirtitilinn vísa til ævintýrisins 
gefur hún í skin að lesendur megi 
eiga von á frekari sögum af þessum 
seinheppna spæjara. Í sögunni 
sjálfri koma einnig fram vísbend-
ingar í þá átt. 

Sagan öll er í teiknimyndastíl, 
atburðarásin er hröð, persónurnar 
ýktar og fæst nafnanna á manna-
nafnaskrá. Þar sem nöfn söguper-
sónanna eru lesandanum framandi 
hægir það nokkuð á lestrinum og 
gerir söguþráðinn allan flóknari. 
Ein aðalsöguhetjan er spænskætt-
aður hamstur. Hann talar reiprenn-
andi íslensku en skreytir hana 
gjarnan með spænskum orðum eða 
endingum. Kristjana leikur sér 
með málið og gerir söguna alla 
ærslafulla og myndræna. Það má 
þó spyrja sig hvernig ungum les-
endum gangi að halda þræði í 
sögunni þegar glensið í textanum 
er svo mikið.

Fléttan í sögunni gengur ágæt-
lega upp, Fjóli Fífils tekst á við 
flókið sakamál sem finna þarf 
lausn á og hnýta alla lausa enda. 
Sakamálið sjálft er ærslafullt og 
flytur lesandann til fjarlægra 
landa með ævintýralegum hætti.

Það er galsi í öllum texta og per-
sónurnar einfaldar, lausar við 
flókið sálarlíf. Ingi Jensson mynd-
skreytir bókina. Myndirnar eru 
alveg í anda textans, í teiknimynda-
stíl, ýktar og skemmtilegar. Ingi er 
reyndur teiknari og hefur fengist 
við myndskreytingar og teikni-
myndagerð. 

Hér er á ferðinni bók ætluð 
börnum sem geta lesið sjálf og hafa 
gaman af ærslafullum sögum og 
fyndnum texta. Bókin er hressandi 
lesning laus við allan boðskap, 
skemmtileg teiknimyndasaga í 
samfelldum texta.  
 Hildur Heimisdóttir 

Fjóli Fífils

BÓKMENNTIR
Fjóli Fífils: Skuggaúrið
Kristjana Friðbjörnsdóttir
Teikningar: Ingi Jensson

★★★
Fjörleg spæjarasaga í teiknimyndastíl.

KRISTJANA FRIÐBJÖRNS Gefur út sína 
fyrstu sögu 

Megas fór á kostum í jóladagatali Norræna 
hússins en daglega er opnaður gluggi 
klukkan 12.34 og fram sprettur einhver af 
okkar ágætustu listamönnum.

„Ég bít ekki. Komið nær,“ sagði Megas þegar hann 
steig á stokk um hádegisbil í Norræna húsinu við 
mikinn fögnuð tónleikagesta.

Norræna húsið er með dagskrá nú á aðventu sem 
kennd er við jóladagatal. Daglega er opnaður einn 
gluggi nákvæmlega klukkan 12.34 en hver gluggi hefur 
að geyma óvænta lifandi uppákomu af ýmsu tagi: 
Þannig hafa tónlistarmennirnir Gunnar Kvaran, þá 
Ingibjörg Guðjónsdóttir og Sólveig Anna Jónsdóttir 
komið fram auk þess sem úr glugganum hafa stokkið 
Ólöf Arnalds, Dari Dari Dance Company og boðið hefur 
verið upp á ljósmyndasýningu Marie Sjovold. Á föstu-
dag færðist svo fjör í leikinn því sjálfur Megas gekk út 
um gluggann og flutti nokkur lög. Var hann órafmagn-
aður með öllu, ekki einu sinni með gítarnögl og söng 
nokkur laga sinna við ljúft gítarplokk. Nokkur spenna 
ríkti meðal gesta því líklega er Megas ekki það fyrsta 
sem mönnum dettur í hug þegar jóladagatöl eru annars 
vegar. Frekar Helga Möller eða Bó. Enda flutti Megas 
ekki jólalög á þessum tónleikum heldur voru lög á borð 
við Tvær stjörnur, Litlir sætir strákar, Spáðu í mig og 
Vindlingar, viskí og villtar meyjar á efnisskránni.

„Nei, ekki er nú hægt að segja að Megas hafi verið 
mjög jólalegur. Rónalegur frekar. Var að syngja um 
sifjaspell og homma,“ segir einn gesta Norræna húss-
ins sposkur á svip og kunni sér ekki læti. Sagði þetta 
einhverja bestu tónleika sem hann hafði upplifað og 
taldi það syndsamlegt hversu margir misstu af þeim. 
Því Norræna húsið hefði rúmað fleiri en þá 20 sem létu 

sjá sig. „En það er þeirra tap -- ekki mitt.“
Eins og vera ber, líkt og þema dagskrárinnar segir til 

um, ríkir nokkur leynd um hvað er í hverjum glugga 
um sig. Menn eiga ekki að kíkja í jólagluggana né háma 
í sig allt súkkulaðið í jóladagatölum á fyrsta degi.

„Það má þó ljóstra því upp að uppákomurnar eru 
ekki af verri endanum, margir af okkar vinsælustu 
listamönnum koma fram,“ segir Ellen Marie Fodstad 
verkefnisstjóri og leggur áherslu á að allir séu hjartan-
lega velkomnir. Segir þetta tilvalið til að komast um 
stund frá jólastressinu.

Verði atriðin af sama kaliberi og Megas á föstudag 
má hiklaust mæla með því að fólk láti sjá sig í Norræna 
húsinu nú í hádeginu og kíki í gluggann.  
 jakob@frettabladid.is 

Ójólalegur Megas á 
aðventu í Norræna húsinu

MEGAS Í JÓLADAGATALI „Ég bít ekki. Komið nær,“ sagði Megas 
við tónleikagesti sem létu ekki segja sér það tvisvar.

MYND/VÖLUNDUR
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Fasteignasalan Húsakaup hefur til sölu tvílyft 

raðhús byggð á skjólsælum stað á Arnarnes-

hæðinni.

N
útímaleg tvílyft raðhús í fúnkís-stíl með 

möguleika á fimm svefnherbergjum. Húsin 

eru ýmist klædd flísum eða báraðri álklæðn-

ingu sem tryggir lágmarksviðhald. Húsin eru alls 249 

fermetrar með bílskúr og eru afhent tilbúin til in
n-

réttinga.

Arnarneshæðin er vel staðsett en hverfið er byggt 

í suðurhlíð og liggur vel við sól og nýtur skjóls fyrir 

Stutt er í helstu stofnbrautir og öll þjón-

Hér er dæmi um lýsingu á endaraðhúsi: Aðalinn-

gangur er á neðri hæð. Gengið er inn í forstofu og 

útfrá miðjugangi er sameiginlegt fjölskyldurými; 

eldhús, borð- og setustofa, alls rúmir 50 fermetrar. 

Útgengt er um stóra rennihurð út á verönd og áfram 

út í garð. Niðri er einnig baðherbergi, geymsla og 29 

fm bílskúr sem er innangengt í. Á efri hæð eru þrjú 

mjög stór svefnherbergi þar af eitt með fataherbergi, 

baðherbergi, þvottahús og sjónvarpsherbergi (hönn-

un gerir ráð fyrir að loka megi þessu rými og nota 

sem fjórða herbergið). Á efri hæð eru tvennar svalir, 

frá hjónaherbergi til austurs og sjónvarpsherbergi

til vesturs. Handrið á svölum eru úr hertu gleri.

Verð frá 55 milljónum en nánari upplýsingar má 

finna á www.arnarneshaed.is eða www.husakaup.is

Nútímaleg fúnkís hús
Tvílyft raðhús í fúnkís-stíl eru til sölu hjá fasteignasölunni Húsakaupum.

ATHÞJÓNUSTA 

OFAR ÖLLU

og skráðu eignina þína 

í sölu hjá okkurHRINGDU NÚNA

699 6165

Stefán Páll Jónsson

Löggiltur fasteignasali

RE/MAX Fasteignir

Engjateig 9

105 Reykjavík
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folk@frettabladid.is

Bæði núverandi og fyrrverandi leikarar í rokkóper-
unni Jesus Christ Superstar hittust í Borgarleikhúsinu 
fyrir skömmu í tilefni af frumsýningu nýjustu 
uppfærslunnar 28. desember.  

Rokkóperan Jesus Christ Superstar, sem er eftir 
Andrew Lloyd Webber og Tim Rice, var fyrst sýnd 
hérlendis í Austurbæjarbíói árið 1973. Þá fór Guð-
mundur Benediktsson með hlutverk frelsarans en á 
væntanlegri sýningu í Borgarleikhúsinu bregður 
Krummi úr Mínus sér í það hlutverk. Leikstjóri er 
Björn Hlynur Haraldsson og með önnur stór hlutverk 
fara Jens Ólafsson, Lára Sveinsdóttir, Ingvar E. 
Sigurðsson og Jóhann G. Jóhannsson.

Rokkóperan var síðast sýnd á Íslandi árið 1995 þar 
sem Pétur Guðmundsson, sonur Guðmundar Bene-
diktssonar, lék aðalhlutverkið. Var hún sýnd fyrir 
fullu húsi og sáu hana um tuttugu þúsund manns, sem 
er svipaður fjöldi og sá 
fyrstu uppfærsluna 1973.

Þrír frelsarar hittust

PÉTUR OG UNNUR 
Pétur Einarsson, sem 

leikstýrði fyrstu sýning-
unni árið 1973 og er í 
kórnum í nýju sýning-

unni, hitti kollega sína í 
Borgarleikhúsinu. Með 

honum á myndinni 
er danshöfundurinn 

Unnur Guðjónsdóttir.

RÆDDU MÁLIN Steinþór 
Sigurðsson, sem hannaði 

leikmyndina árið 1973, Ragnar 
Hólmarsson leikmyndasmið-

ur og Erna, kona Steinþórs, 
ræddu málin.

>VISSIR ÞÚ?

Leikkonan Queen Latifah þolir 
ekki þegar fjölmiðlar fjalla um 
kynhneigð hennar. Hún er 
samkynhneigð og stefnir brátt 
á hjónaband með kærustu 
sinni síðastliðin fjögur ár, 
Jeanette Jenkins.

Miele ryksugur
á einstöku tilboðsverði

Tilboð:

Kr. 15.990
Fáanlegir fylgihlutir t.d.:

AFSLÁTTUR
35%

ÞRÍR FRELSARAR Frelsararnir 
þrír, Guðmundur Benediktsson, 
Krummi og Pétur Guðmunds-
son, báru saman bækur sínar.
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Björgvin Halldórsson blés 
til mikillar veislu í Laugar-
dalshöllinni þegar söngvar-
inn hélt sína fyrstu jólatón-
leika. 

Björgvin hélt þrenna tónleika um 
helgina, tvo á laugardeginum og 
eina á sunnudeginum. Óhætt er að 
segja að Bó hafi verið í miklu stuði 
en hann viðurkennir að hafa verið 
pínulítið stressaður fyrir þá 
fyrstu. „En það hvarf allt þegar ég 
sá að allt var á sínum stað,“ sagði 
Björgvin í gær, skömmu áður en 
hann hóf undirbúning fyrir sunnu-
dagstónleikana. „Ég var því furðu 

afslappaður og leið bara vel,“ 
bætir hann við.

Söngvarinn var himinlifandi 
með tónleikana á laugardeginum 
og segir þetta hafa verið ákaflega 
hátíðlegt. „Þetta var bara alveg 
æðislegt, troðfullt og allir stóðu 
sig með það mikilli prýði að það 
vötnuðu hvarmar,“ útskýrir 
Björgvin sem var dyggilega studd-
ur af tólf gestasöngvurum, barna-
kór, Gospelkór Reykjavíkur, 20 
manna strengjasveit og úrvalsliði 
annarra tónlistarmanna. „Þetta 
var mjög heimilislegt og fólkið tók 
vel á móti okkur,“ segir Björgvin 
en hápunktinum var náð þegar tók 
að snjóa á sviðinu.  - fgg

Jólasnjór hjá Bó
ALDREI BETRI Björgvin fór á kostum í Laugardalshöllinni þegar hann söng öll sín 
bestu jólalög.

HITAÐ UPP Þeir Sigurður Flosason, Björn 
Thoroddsen og Jón Rafnsson komu 
tónleikagestum í rétta jólagírinn.

ANNA OG GULLA Voru meðal þeirra 
þrjú þúsund gesta sem lögðu leið sína í 
Höllina á fyrri tónleika Björgvins.

Í HÖLLINNI Guðmundur Sigurjónsson 
og Aðalbjörg Guðmundsdóttir skemmtu 
sér vel í Höllinni.

SIGRÚN, EGILL OG LILJA KRISTÍN Sigrún, 
Egill og Lilja Kristín voru í hátíðarskapi í 
Laugardalshöllinni.

MÚGUR OG MARGMENNI Rúm sex 
þúsund manns lögðu leið sína í Laugar-
dalshöll á laugardaginn þegar Björgvin 
Halldórsson hélt tvenna jólatónleika.

Garðar Thor Cortes syngur fyrir Camillu 
Parker Bowles og Karl Bretaprins í dag 
þegar nýju skipi Cunard-skipasmíðafyr-
irtæksins verður gefið nafnið Queen 
Victoria í Southhampton. Um er að ræða 
gríðarlega mikla sýningu og mun 
Katherine Jenkins einnig koma 
fram auk tveggja tenóra og Garð-
ars.

Fastlega má gera ráð fyrir mik-
illi fjölmiðlaumfjöllun enda 
þykir bresku pressunni fátt 
jafnskemmtilegt og fréttir 

af kóngafólkinu og hefur lagt það í vana 
sinn að túlka hverja hreyfingu og sér-
hvert bros á sinn einstaka hátt. Ekki er 
algengt að Camilla og Karl komi fram 
við svo opinberar athafnir og því verður 
kastljósinu eflaust beint að þessum 

umdeildustu hjónakornum Bucking-
ham-hallar í háa herrans tíð. 
Reiknað er með því að athöfnin 
verði sýnd í beinni útsendingu 

á Sky-sjónvarpsstöðinni 
en það fékkst ekki stað-
fest.

Ekki lá fyrir í 
gær hvort Elísa-
bet Bretadrottn-
ing eða synir 

Karls, 
Harry 

og Vilhjálmur, yrðu viðstödd en það 
verður hins vegar að teljast afar líklegt 
að einhver af þeim mæti á svæðið. Yrði 
það þá síst til þess að minnka fjölda ljós-
myndara. En í það minnsta er reiknað 
með því að forsætisráðherrann Gordon 

Brown og ríkisstjórn hans 
verði í hópi þeirra tvö þús-
und fyrirmenna sem fylg-
ist með nafngiftinni og 
Garðari.

Garðar syngur fyrir kóngafólkið

UMDEILD Hjónaband 
Karls og Camillu hefur 
alltaf verið á milli tann-
anna á fólki í Bretlandi 
enda var hún ástkona 
Karls á meðan hann var 
giftur Díönu.

STÓRVIÐBURÐUR Garðar syngur 
fyrir Camillu Parker og Karl 

Bretaprins í dag þegar nýju 
skipi Cunard-skipasmíðafyrir-

tækisins verður gefið nafn.
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Sambönd í kvikmyndaborginni Hollywood 
eru þekkt fyrir að endast skemur en önnur 
sambönd. Ansi mörg stjörnupör slitu sam-
vistum á árinu þótt sumir skilnaðir hafi 
vissulega vakið meiri athygli en aðrir.

Popp-prinsinn Justin Tim-
berlake og leikkonan 
Cameron Diaz hættu 
saman í byrjun árs eftir 
fjögurra ára samband. 
Viku síðar sást til þeirra í 
hávaðarifrildi í stórri 
veislu. Síðan virðist allt 
vera fallið í ljúfa löð og 
bæði hafa fundið sér nýjan 
maka. Justin er byrjaður 
með leikkonunni Jessicu 
Biel og Diaz hefur verið 
orðuð við tónlistarmann-
inn John Mayer og leikar-
ann Bradley Cooper.

Leikaraparið Heath Ledger og Michelle Williams 
kynntist við tökur á myndinni Brokeback Mountain. 

Myndin hlaut 
frábæra dóma, 
bæði voru til-
nefnd til Ósk-
arsverðlauna 
fyrir leik sinn 
í henni og þau 
eignuðust 
fljótlega 

dótturina 
Matildu 

sem nú er 
2 ára. Þau 

hættu saman í september 
eftir þriggja ára sam-
band og Heath hefur 
verið duglegur að 
þræða skemmtistaði 
New York borgar 
síðan.

Óheillakrákan Pete 
Doherty og fyrirsætan Kate 
Moss trúlofuðu sig í júní. 
Fljótlega fór að halla undan 
fæti og Pete flutti út af 
heimili Kate í Lundúnum 
eftir að sögur um framhjá-
hald hans fóru á kreik. Mán-
uði síðar virtist hann fullur 
eftirsjár og lýsti því yfir í 
Daily Mirror að hann elsk-
aði stelpuna „af öllu 
hjarta“.

Kate Hudson og Owen Wil-
son hittust, líkt og Heath og 
Michelle, við tökur á kvik-
mynd. Það var gamanmynd-
in You, Me & Dupree. Kate og 
Owen byrjuðu að hittast eftir að hún 

skildi við eiginmann 
sinn Chris Robinson 
en sambandið entist 
ekki og þau héldu 
hvort í sína áttina í 
júní. Hudson byrjaði 
með leikaranum Dax 
Shephard og Owen 
reyndi að fremja 
sjálfsvíg í kjölfarið.

Margir urðu hissa 
þegar Jessica Simp-
son og John Mayer 
byrjuðu að nudda 
saman nefjum enda 

mjög ólíkir einstakl-
ingar þar á ferð. 
John játaði ást sína á 
Jessicu fyrir Ryan 
Seacrest. Hrifningin 
virtist vera gagn-
kvæm og Jessica fór 
með sínum heitt-
elskaða í tónleika-
ferð um Bandaríkin. 
Þau hættu saman í 
maí, byrjuðu saman 
aftur og slitu endan-
lega samvistum í 
júní.

Bon Jovi-meðlimurinn 
Richie Sambora nældi sér í 
þokkadísina Denise 
Richards eftir að hafa sagt 
skilið við eiginkonu sína, 
Heather Locklear, en hún 
var einmitt góð vinkona 
Denise. Denise var nýskil-
in við leikarann Charlie 
Sheen og sagðist ekki hafa 
verið að leita að ástinni 
þegar skötuhjúin „fundu“ 
hvert annað. Sambandið 
entist í ár og parið hætti 
saman í maí. 

Leikkonan Anne 
Heche skildi við Ellen 
DeGeneres eins og 
frægt er orðið og tók 
því næst saman við 
karlmann, kvikmynda-
tökumanninn Coley 
Laffoon. Þau giftu sig 
en skildu eftir að Anne 
fór að leika í hinum vin-
sælu þáttum Men in 
Trees og varð ástfangin 
af mótleikara sínum, 
James Tupper. Mikið 

var fjallað um skilnaðinn í blöð-
um vestanhafs og hjónin fyrr-
verandi börðust fyrir opnum 
tjöldum, meira að segja um hús-
gögnin.

Rapparinn Sean „Diddy“ 
Combs og kona hans til 10 ára, 
Kim Porter, hættu saman í júlí, 
aðeins sex mánuðum eftir að 
þau eignuðust tvíburadætur. 
Fyrir 
áttu 
þau 

níu ára son. Kim segir að 
Diddy hafi haldið framhjá og 
átt barn með annarri konu. 
Þrátt fyrir það hafa þau 
haldið vinskap og Kim 
mætti meira að segja í 
afmælisveislu kappans í 
síðasta mánuði.

Fyrirsætan Dita Von 
Teese skildi við rokkar-
ann Marilyn Manson á 
árinu sökum „óleysanlegs 
ágreinings“ eftir árs 
hjónaband. Vinir parsins 
létu þó hafa eftir sér að það 
hefði verið partístand Man-
sons og samband hans við 
leikkonuna Evan Rachel Wood 
sem gerði út af við hjónaband-
ið. Manson hefur sagt að hjóna-
bandið hafi „eyðilagt sig“.

Stjörnuskilnaðir ársins 2007
„Tíminn er svo fljótur að líða. Mér 
finnst þetta ekki hafa verið tólf 
ár,“ segir söngkonan Mjöll Hólm 
sem hefur gefið út sína fyrstu 
plötu síðan 1995.

Um tónleikaplötu er að ræða 
sem var tekin upp í Kaffileikhús-
inu í október 2002. „Það stóð ekk-
ert til að gefa þetta út en með tíð 
og tíma hefur fólk verið að hvetja 
mig til að gefa þetta út. Þetta eru 
allt þekkt lög sem eru bæði sungin 
á ensku og íslensku, lög sem söng-
konur eins og Petula Clark og Lisa 
Minelli hafa sungið,“ segir Mjöll, 
sem ber hljóðfæraleikurnum á 
plötunni vel söguna. Þeir eru Árni 
Scheving, Carl Möller, Alfreð 
Alfreðsson, Þorleifur Gíslason og 
Jón Páll Bjarnason. Að auki syng-
ur Raggi Bjarna eitt lag á plötunni 
en hann var gestasöngvari á tón-
leikunum.

Hægt er að hlusta á tóndæmi af 
plötunni á heimasíðunni www.
mholm.net.   - fb

Sú fyrsta í tólf ár

MJÖLL HÓLM Söngkonan Mjöll Hólm 
hefur gefið út nýja plötu.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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SMS
LEIKUR

SENDU SMS BTC BOF
        Á NÚMERIÐ 1900

ÞÚ GÆTIR UNNIÐ! 
           VINNINGAR ERU  DVD MYNDIR,

VARNINGUR TENGDUR MYNDINNI
OG MARGT FLEIRA!
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KEMUR Í VERSLANIR

13. DESEMBER

Auglýsingasími

– Mest lesið



HOLGA

Flottar 
myndavélar. 
Flottari 
jólagjafi r.

Kr. 7900

Kr. 4490

Kr. 7900

Kr. 6900

Kr.4900

Kr. 7900LOMO POP4 - Tekur 9 myndir í einni

DIANA+

LOMO FISHEYE 2

LOMO ACTION SAMPLER

LOMO SUPER SAMPLER

» Laugavegur 178
 105 Reykjavík
 Sími 412 1840

» Bankastræti 4
 101 Reykjavík
 Sími 412 1810

» Kringlan
 103 Reykjavík
 Sími 412 1830

» Smáralind
 201 Kópavogur
 Sími 412 1870

» Fjörður
 220 Hafnarfjörður
 Sími 412 1820

www.hanspetersen.is

LOMO myndavélarnar eru frægar fyrir sérkennilegt útlit og öðruvísi myndir. 
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DUGGHOLUFÓLKIÐ kl. 6 - 8 
SAW 4   kl. 8 - 10
HITMAN kl. 6 - 10

7
16
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16
14

14

SAW 4   kl.6 - 8 - 10
BUTTERFLY ON A WHEEL   kl.5.45 - 8 - 10.15
DAN IN REAL LIFE  kl.5.45- 8 - 10.15
LA VIE EN ROSE/LÍF RÓSARINNAR    kl. 8 - 10.40

ÍTÖLSK KVIKMYNDAHÁTÍÐ  6.-12. DESEMBER
APNEA   kl. 6

DUGGHOLUFÓLKIÐ kl. 4 - 6 - 8 - 10
DUGGHOLUFÓLKIÐLÚXUS kl. 4 - 6
BEE MOVIE ÍSL. TAL kl. 4 - 6 - 8
HITMAN   kl. 5.50 - 8 - 10.10
HITMANLÚXUS kl. 8 - 10.10
DAN IN REAL LIFE  kl. 8 - 10.15
WEDDING DAZE kl. 3.40 -  5.50
ÆVINTÝRAEYJA IBBA 600 KR. kl.  4
THE HEARTBREAK KID    kl.  10

DUGGHOLUFÓLKIÐ kl. 6 - 8 - 10
BUTTERFLY ON A WHEEL kl. 5.45 - 8 - 10.15
ACROSS THE UNIVERSE kl. 5.20 - 8 - 10.40
RENDITION kl. 8 -10.30
VEÐRAMÓT SÍÐUSTU SÝN. kl. 5.40

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

NÝTT Í BÍÓ!

 FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR BÍÓMIÐANN
MEÐ KREDITKORTI TENGDU AUKAKRÓNUM!

5%

5% 5%

Hvað myndir þú gera til að vernda
fjölskyldu þína?

Pierce Brosnan heldur hjónunum Gerald Butler 
og Maria Bello í heljargreipum!

En ekki er allt sem sýnist í þessari mögnuðu 
spennumynd!

Kalli er sendur á afskekktan sveitabæ til 
pabba síns þar sem hann villist, lendir í 
snjóbyl og hittir fyrir bæði ísbjörn og 

dularfullar verur ofl!

Magnaður spennutryllir sem 
gerður er eftir hinum frábæru 

tölvuleikjum!

5%

- bara lúxus
Sími: 553 2075

SAW IV kl. 8 og 10 16
BEE MOVIE - ENSKT TAL kl. 4, 6 og 8 L
BEE MOVIE - ÍSLENSKT TAL kl. 6 L
HITMAN kl. 8 og 10 16
ÆVINTÝRAEYJA IBBA kl. 4 L
MR. WOODCOCK kl. 10 L

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

Þreföld safnplata 
með einum ástsælasta 
dægurlagasöngvara Íslands 
fyrr og síðar, Vilhjálmi 
Vilhjálmssyni, er nýkomin 
út. Jónatan Garðarsson 
skrifar inngangsorðin í um-
slagi plötunnar og fer þar 
fögrum orðum um Vilhjálm. 

„Ég hitti hann nokkrum sinnum 
þegar ég var strákur. Hann virkaði 
mjög kurteis og ljúfur maður,“ 
segir Jónatan, sem er fram-
kvæmdastjóri Félags hljómplötu-
útgefenda. „Ég var að vinna í bygg-
ingarvinnu þegar verið var að 
stækka húsið sem Hljóðriti (í Hafn-
arfirði) var í. Ég var handlangari 
og var stundum beðinn um að hætta 
að berja og djöflast þegar upptök-
ur voru í gangi. Ég settist stundum 
í stúdíóið og fékk mér kaffi með 
þeim. Þetta var svolítið áhuga-
verður tími.“

Bílslys í Lúxemborg
Vilhjálmur lést á sviplegan hátt í 
bílslysi í Lúxemborg árið 1978, 
aðeins 33 ára gamall. „Það var 
mikil dramatík í kringum það. Þá 
rann það upp fyrir mér að hann 
hafði verið talsvert mikið yngri en 
ég hafði gert mér grein fyrir. Hann 
var að vinna með sér eldri mönnum 

og virkaði eins og hann væri eldri á 
alla sem voru í kringum hann. Þá 
kviknaði minn áhugi því hann hafði 
verið í báðum heimunum, í tónlist 
sem var vinsæl á undan honum og 
svo steig hann eiginlega yfir í sína 
kynslóð alveg undir lokin,“ segir 
Jónatan, sem segir að Vilhjálmur 
hafi verið afkastamikill með ein-
dæmum. „Hann hljóðritaði gríðar-
lega mikið á stuttum tíma og var í 
fullu námi og að fljúga. Hann 
afkastaði eiginlega því sem flestir 
gera á heilli mannsævi á mjög 
stuttum tíma.“

Músíkalskur og ljóðrænn
Á nýju safnplötunni eru öll bestu 
lög Vilhjálms á borð við Söknuður, 
Bíddu pabbi og Lítill drengur. 
Jónatan segir að Vilhjálmur hafi 
tvímælalaust verið einn af bestu 

söngvurum okkar tíma. „Hann var 
með hreina og klingjandi rödd og 
hann var mjög músíkalskur og ljóð-
rænn. Það var greinilega mjög 
mikil músík í þessari ætt, enda var 
hann bróðir Ellýjar Vilhjálms. 
Hann var ábyggilega stór áhrifa-
valdur á söngvarana sem á eftir 
honum komu og hafði til dæmis 
örugglega áhrif á Björgvin (Hall-
dórsson), þótt Björgvin hafi eflaust 
ekki verið að spá mikið í hann á 
þessum tíma,“ segir hann. „Þessi 
vandaði textaflutningur Vilhjálms 
er líka áberandi, hversu vel hann 
tekur utan um setningarnar og 
orðin, eins og til dæmis Björgvin 
hefur gert. Á þessum tíma voru 
ekki margir yfirburðasöngvarar í 
hans aldursflokki og hann sker sig 
svolítið úr hvað það varðar.“

 freyr@frettabladid.is

Ljúfur og kurteis maður

VILHJÁLMUR VILHJÁLMSSON Vilhjálmur lést á sviplegan hátt árið 1978 aðeins 33 ára.

JÓNATAN GARÐARSSON Jónatan segir að 
Vilhjálmur hafi tvímælalaust verið einn 
af bestu söngvurum okkar tíma.

Færeyska hljómsveitin Boys in a 
Band bar sigur úr býtum í alþjóð-
legu hljómsveitakeppninni Global 
Battle of the Bands sem var haldin 
í London. Hljómsveitin Cliff 
Clavin, sem vann undankeppnina 
hér á landi, lenti í sjötta sæti.

Boys in a Band er íslenskum 
tónlistaráhugamönnum að góðu 
kunn því hún spilaði á Iceland Air-
waves-hátíðinni í október og þótti 
standa sig afar vel. Fær hún í 
verðlaun sex milljónir króna og 
tónleikaferð um heiminn.

Undankeppnin hér heima þótti 
jafnframt takast með miklum 
ágætum. Bandarísku rokkararnir 
í Skid Row mættu óvænt á úrslita-
kvöldið á Gauki á Stöng og afhentu 
sigurlaunin við góðar undirtektir 
viðstaddra. 

Færeyingar unnu

BOYS IN A BAND Hljómsveitin Boys in 
a Band á tónleikum sínum á Lídó á 

Iceland Airwaves-hátíðinni.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Nicky Wire úr 
hljómsveitinni 
Manic Street 
Preachers segir 
að Radiohead 
hafi gert lítið úr 
tónlistariðnað-
inum með því að 
leyfa fólki að 
ráða hvort og þá hversu mikið 
það borgaði fyrir nýjustu plötu 
sveitarinnar, In Rainbows.

„Það var gott hjá Radiohead að 
gera eitthvað öðruvísi. Þetta var 
augljóslega góð auglýsing fyrir 
þá en ég held að þetta uppátæki 
gerir lítið úr tónlist,“ sagði Wire. 
„Tónlist var eitt sinn hluti af 
markaði en núna er allt orðið 
stafrænt. Sala á kvikmyndum og 
tölvuleikjum gengur vel en ekki 
sala á tónlist. Þessi ókeypis 
niðurhöl eru að eyðileggja 
iðnaðinn.“

Ósáttir við 
Radiohead 

MANIC STREET 
PREACHERS

„Ég er ekki frá því að þarna hafi 
tveimur pönkurum skotið upp á 
yfirborðið þrátt fyrir að hvorugur 
þeirra hafi verið fæddur á pönk-
tímabilinu,“ segir Gunnar Helga-
son en í gær stóð hann ásamt Þor-
valdi Bjarna Þorvaldssyni fyrir 
opnum söngprufum fyrir söng-
leikinn Ástin er diskó, lífið er 
pönk eftir Hallgrím Helgason. 
Auglýst var eftir ungum karl-
mönnum sem gætu leikið og sung-
ið. „Það skráðu sig um þrjátíu 
manns, bæði lærðir og ólærðir 
leikarar. Þeir þurftu að spila á 
gítar og trommur og syngja bæði 
diskó og pönk. Það var nauðsyn-
legt að hafa diskóið með svo strák-
arnir nýtist í önnur atriði sýning-
arinnar.“ Gunnar segir að margir 
hafi uppfyllt kröfurnar þótt þær 
væru miklar. „Það var úr vöndu 
að ráða. Við störðum á hvern 
manninn á fætur öðrum skella sér 
á bak við trommusettið. Það var 
bara eins og allir ungir menn í dag 

kynnu á trommur,“ segir hann og 
hlær.

Það var Þórir Sæmundsson sem 
hreppti aðalhlutverkið í sýning-
unni eftir prufurnar á fimmtudag. 
Vigdís Pálsdóttir leikur aðalkven-
hlutverkið, Rósu diskó, en Selma 
Björnsdóttir fer einnig með stórt 
hlutverk. „Þórir er að leika í Skila-
boðaskjóðunni núna en eftir pruf-
una var ljóst að hann er mjög 
pönkaður og tilvalinn í hlutverk 
Nonna pönk. Hann átti að 
leika annað og minna 
hlutverk en það má 
segja að hann hafi pönk-
að sig upp í aðalhlut-
verkið.“

Ástin er diskó, lífið 
er pönk verður 
frumsýnt í Þjóð-
leikhúsinu í apríl 
á næsta ári. 
Æfingar hefjast 
þann 18. febrú-
ar. - sók

Pönkaði sig upp í aðalhlutverk

OPNAR PÖNKPRUFUR Gunnar Helgason 
fékk þrjátíu stráka í söngprufu fyrir söng-

leikinn Ástin er diskó, lífið er 
pönk. „Það var bara eins og 
allir ungir menn í dag kynnu 
á trommur.“

FARA MEÐ AÐALHLUT-
VERK Vigdís Hrefna 
Pálsdóttir fer með 

aðalhlutverkið í 
nýjum söngleik 
eftir Hallgrím 
Helgason. Selma 
Björnsdóttir fer 
einnig með stórt 
hlutverk.
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sport@frettabladid.is

Microsoft samningur og frír HP netþjónn
Með hverjum 10 Microsoft leyfum* fylgir nú HP ProLiant ML150 
netþjónn frítt með, ásamt uppsetningu!

Einstakt tilboð til áramóta

*nánar á http://www.ok.is/msproliantfd
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KR-konur fengu mikinn liðstyrk á föstudag-
inn þegar fyrrverandi landsliðsmarkvörður-
inn María Björg Ágústsdóttir tók hanskana af 
hillunni og ákvað að spila með liðinu næsta 
sumar. María Björg hefur ekkert spilað síðan 
sumarið 2005. 

„Ég er búin að búa erlendis í fimm ár og 
hef verið þar í námi. Ég var fjögur ár í Boston 
og síðan eitt ár í Englandi. Í rauninni gafst 
ekki tækifæri til þess að spila fótbolta því 
ég var ekki á Íslandi en svo leyfði námið 
það ekki heldur,” segir María Björg sem var 
á fullu í Harvard-skólanum, með KR og í 
landsliðinu í nokkur ár og það reyndi mikið 
á. „Þetta var rosalegt álag og orðið svolítið 
mikið með námi. Þetta var fín pása en ég 
flutti heim til Íslands í ágúst og er búin að 
koma mér fyrir hér,” segir María Björg sem 
hefur eitt ákveðið markmið.  „Ég ákvað að 

taka eitt ár í viðbót ekki síst vegna þess að 
ég hef ekki ennþá orðið Íslandsmeistari í 
meistaraflokki. Ég verð að ná því áður en ég 
hætti,” segir María Björg sem á að baki 
80 leiki með Stjörnunni frá 1997 til 
2003 og spilaði síðan 16 leiki með 
KR 2004 og 2005. Hún var orðin 
aðalmarkvörður Garðabæjarliðsins 
aðeins fimmtán ára gömul. 
María hefur ekki spilað mikið 
fótbolta undanfarin tvö ár 
en áhuginn kviknaði aftur í 
Englandi. 

„Það var þjálfaralaust 
áhugamannalið í Oxford 
sem ég spilaði aðeins með 
og það voru eiginlega 
stelpurnar í því liði sem 
fengu mig til þess að fá 

áhugann aftur. Eftir að hafa spilað með þeim 
nokkra leiki og þá hugsaði ég hvort ég ætti 
ekki að gefa þessu tækifæri aftur,” sagði 
María Björg sem hjálpaði meðal annars 

Oxford-skólanum að leggja erkifjendurna 
í Cambridge í vítakeppni í hinum fræga 
Varsity-leik. María hefur leikið 37 leiki fyrir 
íslenska landsliðið og þar af sjö fyrir A-liðið 
en hún var varamarkvörður Þóru Bjargar 

Helgadóttur í mörg ár. „Landsliðið er 
bara bónus. Ég myndi ekki segja 
nei ef ég væri valin en það er ekki 
í sjálfu sér markmiðið að komast 
aftur í landsliðið. Markmiðið er 
bara að verða Íslandsmeistari og 
ég er búin að segja öllum það. Ég 
hef aldrei verið jafnákveðin í því 
að vinna þennan titil,” segir María 
Björg að lokum.

MARÍA BJÖRG ÁGÚSTSDÓTTIR: FYRRVERANDI LANDSLIÐSMARKVÖRÐUR TEKUR HANSKANA AF HILLUNNI

Hef ekki ennþá orðið Íslandsmeistari

BADMINTON Badmintonkonan 
Ragna Ingólfsdóttir á eftir að 
keppa á tveimur alþjóðlegum 
mótum áður en árið er á enda og 
það fyrra hefst í Róm á Ítalíu í 
vikunni. 

Ragna tekur þátt í VII Italian 
International sem fer fram 11.-
14. desember. Mótið er hluti af 
Evrópumótaröðinni og gefur stig 
á heimslista Alþjóðabadminton-
sambandsins. 

Mótið á Ítalíu er mjög sterkt 
og þar eru mun öflugri keppend-
ur en á mótinu í Wales á dögun-
um þar sem Ragna varð að sætta 

sig við að detta 
út úr fyrstu 
umferð. Það 
reynir strax á 
okkar konu í 
fyrstu umferð 
því hún mætir 
þá vinkonu 
sinni og ferða-
félaga Kati 
Tolmoff frá 
Eistlandi. 

Þær Ragna 
og Kati hafa 
ferðast mikið 
saman undan-

farið ár og tekið þátt í tvíliðaleik 
saman á móti á Kýpur þar sem 
þær enduðu í öðru sæti. Ragna 
og Kati hafa mæst þrisvar í ein-
liðaleik á alþjóðlegum mótum, 
tvisvar hefur Ragna sigrað og 
einu sinni Kati. Kati er þó ofar á 
heimslistanum en hún er númer 
48 og Ragna er númer 57. 

Ragna sló Kati út í undanúr-
slitunum á Iceland Express-mót-
inu á dögunum og sagði þá eftir 
sigur sinn á mótinu að það hefði 
verið eini leikurinn sem hún var 
stressuð fyrir.  
  - óój

Badmintonkonan Ragna Ingólfsdóttir er á leiðinni til Ítalíu í vikunni:

Mætir vinkonu sinni í Róm

STERKT MÓT Ragna 
Ingólfsdóttir fær 
krefjandi verkefni 
í Róm. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

N1-deild karla í handbolta
Fram – HK  29-28 (13-16)
Mörk Fram: Einar Ingi Hrafnsson 7 (7), Halldór 
Jóhann Sigfússon 5/2 (11/2), Filip Kliszczyk 
5 (12), Jóhann Gunnar Einarsson 5/2 (15/3), 
Rúnar Kárason 4 (7), Hjörtur Hinriksson 2 (2), 
Jón Þorbjörn Jóhannsson 1 (1), Guðjón Finnur 
Drengsson (1)
Varin skot: Björgvin Páll Gústavsson 17/1 (45/3) 
37,8%
Hraðaupphlaup: 7 (Einar Ingi 5, Jón Þorbjörn, 
Rúnar)
Fiskuð víti: 5 (Klizczyk 2, Einar Ingi, Jón Björgvin, 
Halldór)
Utan vallar: 8 mínútur
Mörk HK: Augustas Strazdas 7 (9/1), Tomas Eitu-
tis 6 (10), Ólafur Bjarki Ragnarsson 5 (9), Gunnar 
Steinn Jónsson 3/2 (4/3), Árni Björn Þórarinsson 
2 (4), Ragnar Hjaltested 2 (5), Sergei Petraytis 
1 (2), Arnar Þór Sæþórsson 1 (2), Sigurgeir Árni 
Ægisson 1 (2)
Varin skot: Egidijus Petckevicius 18/1 (47/5) 
38,3%
Hraðaupphlaup: 5 (Strazdas 2, Ragnar 2, Árni 
Björn)
Fiskuð víti : 4 (Petraytis 2, Eitutis, Sigurgeir Árni)
Utan vallar: 10 mínútur

STAÐAN Í DEILDINNI
Haukar 13 9 3 1   369-317 21
HK 12 8 1 3   338-294 17
Fram 12 8 1 3 341-311 17
Stjarnan 12 7 1 4   358-328 15
Valur 11 6 2 3   295-265 14
Akureyri 13 2 2 9   336-361 6
Afturelding 12 2 2 8   299-318 6
ÍBV 13 1 0 12   324-466 2

NÆSTU LEIKIR
Afturelding-Valur  Þri.11. des. 20.00  
HK-Haukar  Fös. 14. des. 19.15  
Valur-Fram Fös. 14. des. 20.15  
Akureyri-ÍBV Lau. 15. des. 15.00  
Afturelding-Stjarnan Lau.5. des. 16.00

ÚRSLITIN Í GÆR

HANDBOLTI Fram og HK buðu upp á 
stórskemmtilegan og fínan hand-
boltaleik sem Fram vann, 29-28, í 
uppgjöri liðanna um annað sæti 
N1-deildar karla. Liðin eru nú jöfn 
að stigum með 17 stig, fjórum stig-
um á eftir Haukum en eiga bæði 
einn leik til góða.

Það sást glögglega á báðum 
liðum að mikið var í húfi enda 
mættu bæði lið ákveðin til leiks. 
Leikurinn var harður frá fyrstu 
mínútu og spennan í leiknum allt-
af mikil. Gestirnir úr Kópavogin-
um náðu þó góðum spretti undir 
lok fyrri hálfleik og fóru með 
þriggja marka forystu inn í hálf-
leikinn, 13-16. 

Fram náði að jafna metin 
snemma í seinni hálfleik, 19-19, og 
komast yfir, 21-20. Þá skoraði HK 
fjögur mörk í röð en Fram svaraði 
því með fjórum mörkum og komst 
aftur yfir, 25-24. Þegar rétt rúm-
lega þrjár mínútur voru til leiks-
loka náði Fram tveggja marka for-
ystu, 28-26. HK minnkaði muninn í 
eitt mark en Rúnar Kárason sem 
átti frábæra innkomu í leikinn 
undir lokin þegar hann skoraði 
fjögur af sjö síðustu mörkum 
Fram auk þess að fiska vítakast 
sem Halldór Jóhann skoraði úr 
kom Fram aftur tveim mörkum 
yfir úr langskoti þegar hálf mín-
úta lifði leiks.

Annar efnilegur leikmaður, 
Ólafur Bjarki Ragnarsson, minnk-
aði muninn fljótt í eitt mark en 
Fram hélt boltanum það sem eftir 
lifði leiks og vann mikilvægan 
sigur í toppbaráttunni.

Bjögvin Páll Gústavsson fyrr-

um leikmaður HK og góður mark-
vörður Fram átti fínan leik en leik-
ir gegn HK snúast um meira en 2 
stig fyrir hann. „Þessir leikir snú-
ast líka um stoltið og að sýna HK 
að það var rangt af þeim að láta 
mig fara á sínum tíma. Þetta er 

mitt gamla félag en ég er Framari 
í dag. Það var frábært að vinna 
þetta lið. Þeir eru með sterkt lið og 
hafa haft gott tak á okkur í síðustu 
leikjum. Þetta er aðeins annar 
sigur okkar á HK þau tvö ár sem 
ég hef verið hér.“

Björgvin var fljótur að hrósa 
Rúnar Kárasyni fyrir frábært 
framlag hans í hægri skyttunni 
undir lokin í leik þar sem helsta 
stjarna Fram, Jóhann Gunnar Ein-
arsson náði sér ekki á strik. 

„Rúnar kemur inn í lokin og 
klárar þetta fyrir okkur upp á sitt 
einsdæmi nánast. Hann er frábær 
í þessum leik. Við erum með lykil-
menn í meiðslum en við erum með 
menn á bekknum sem kom inn og 
klára þetta. Við erum í raun allir 
þreyttir í lokin nema Rúnar og 
erum alltaf að skora erfið mörk.“

„Það hefði verið hrikaleg erfitt 
að elta HK og Hauka hefðum við 
tapað þessum leik. Það var gríðar-
lega mikilvægt að sigra þennan 
leik. Þessi leikur var upp á líf og 
dauða. Mikilvægast leikurinn 
okkar hingað til. Það eru fjögur til 
fimm lið sem geta orðið meistarar 
og við eigum hvern toppleikinn af 
fætur öðrum sem vinnast með 
einu marki sem sýnir hvað deildin 
er skemmtileg og spennandi í ár,“ 
sagði Björgin Páll í leikslok.

 -gmi

Rúnar kláraði þetta fyrir okkur
Frábær innkoma Rúnars Kárasonar sá til þess að Fram hirti bæði stigin í 29-28 sigri á HK í slagnum um 
annað sætið í N1 deild karla. Liðin eru eftir leikinn jöfn fjórum stigum á eftir toppliði Hauka.

PEYSUTOG? Framarinn Jóhann Gunnar Einarsson rífur hér peysu Ragnars Hjaltested í 
liði HK. Hann slapp þó með brottvísun. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

> Dregur orð sín til baka

Einar Jónsson, þjálfari toppliðs Fram í N1-deild kvenna 
handbolta, sendi frá sér yfirlýsingu í gær þar sem hann 
harmar ummæli þau sem hann 
lét falla að loknum leik 
Fram og Stjörnunnar á 
fimmtudaginn. „Ummæli 
mín í garð dómaranna eftir 
leikinn áttu engan rétt á sér og 
ég harma þau. Ég dreg þau hér 
með til baka og bið dómara leiksins 
afsökunar á þeim. Lifi handboltinn, 
Virðingarfyllst, Einar Jónsson, þjálfari 
Fram,” segir í yfirlýsingu frá Einari.
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SUND Allar íslensku sundkonurn-
ar á Dutch Swim Cup í Eindhoven 
í Hollandi settu annaðhvort 
Íslandsmet eða stúlknamet á mót-
inu og var Sigrún Brá Sverris-
dóttir úr Fjölni síðust til að bæta 
met þegar hún setti stúlknamet í 
100 metra skriðsundi á loka-
deginum í gær. 

Sigrún bætti þá met sem 
Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir átti 
frá árinu 1998 um tæplega hálfa 
sekúndu. Þessi tími hjá Sigrúnu 
er einnig undir lágmarki á EM-50 
sem fram fer í mars á næsta ári. 

Ragnheiður Ragnarsdóttir 
sundkona úr KR varð í 12. sæti af 
78 í undanrásum í 100 metra 
skriðsundi í gærmorgun en hún 
synti á 57,05 sekúndum og var 
tæpri sekúndu frá Íslandsmeti 
sínu. Ragnheiður tók ekki þátt í 
b-úrslitunum en framundan hjá 
henni er ferðlag til Ungverja-
lands og Evrópumeistaramót í 
stuttri laug. Hrafnhildur 
Lúthersdóttir SH var alveg við 
sinn besta tíma í b-úrslitum í 100 
metra bringusundi í gær en hún 

lenti í 12. sæti þegar hún synti á 
tímanum 1:12,65 sem er aðeins 

0,12 sekúndum lakari en stúlkna-
metið sem hún á sjálf. Í undan-

rásunum í morgun synti Erla 
Dögg Haraldsdóttir úr ÍRB í 100 
metra bringusundi og bætti sig 
um 3 hundraðshluta úr sekúndu 
þegar hún synti á tímanum 1:13,23 
og lenti í 17. sæti.

Ragnheiður tvíbætti Íslands-
metið í 50 metra skriðsundi á 
mótinu og náði með því Ólympíu-
markinu en hún er nú komin með 
keppnisrétt í bæði 50 og 100 
metra skriðsundi í Peking. Erla 
Dögg sló fimmtán ára Íslandsmet 
Ragnheiðar Runólfsdóttur í 50 
metra bringusundi á laugardag-
inn og þá setti Hrafnhildur 
Lúthersdóttir úr SH einnig 
stúlknamet í þeirra grein. Það 
féllu því þrjú Íslandsmet og tvö 
stúlknamet á mótinu. 

Erla Dögg, Hrafnhildur og 
Sigrún Brá eru allar á leiðinni 
heim en Ragnheiður er hins vegar 
á leiðinni til Debrecen til að 
keppa á EM-25 sem hefst á 
fimmtudagsmorguninn í næstu 
viku. Þar syndir hún ásamt Jakobi 
Jóhanni Sveinssyni og Erni Arn-
arsyni.  - óój

Opna hollenska meistaramótið í sundi í Eindhoven fór fram um helgina:

Allar stelpurnar settu met á mótinu

ÍSLANDSMETHAFAR Ragnheiður Ragnarsdóttir og Erla Dögg Haraldsdóttir settu 
báðar Íslandsmet í Hollandi. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÓTBOLTI Það voru óvænt úrslit í 
ensku úrvalsdeildinni annan dag-
inn í röð þegar Middlesbrough 
vann topplið Arsenal. Þar með 
hafa öll lið deildarinnar tapað leik 
í vetur þar sem Liverpool tapaði 
fyrir Reading í gær. 

Tap Arsenal þýðir að Manchest-
er United náði að minnka forskot 
Lundúnaliðsins í eitt stig og 
Chelsea getur jafnað Arsenal að 
stigum vinni liðið innbyrðisleik 
liðanna um næstu helgi. 

Það hefur lítið gengið hjá Midd-
lesbrough í vetur en það var ekki 
sjáanlegt í leiknum gegn Arsenal 
þar sem lærisveinarnir hans 
Gareths Southgate unnu sannfær-
andi sigur. Liðið hafði leikið tíu 
leiki í röð án sigurs og vann síðast 
2-0 sigur á Birmingham í byrjun 
september. Þetta var enn fremur 
fyrsta deildartap Arsenal í 23 leikj-
um eða síðan liðið tapaði fyrir West 
Ham 7. apríl síðastliðinn. 

Stewart Downing skoraði fyrra 
markið úr vítaspyrnu eftir að fyrr-
verandi leikmaður Arsenal, Jerem-
ie Aliadiere, hafði verið felldur. 

Það var síðan Tyrkinn Sanli 
Tuncay sem skoraði seinna mark-
ið 17 mínútum fyrir leikslok áður 
en Tomás Rosický minnkaði mun-
inn. Þetta var ekki góð vika fyrir 
Arsenal-menn í Norður-Englandi 
því liðið gerði 1-1 jafntefli við 
Newcastle á miðvikudaginn.

„Við töpuðum þessum leik af því 
að við áttum skilið að tapa honum. 
Þetta er einfalt, Middlesbrough 
var miklu frískara liðið. Við gáfum 
þeim of mikið pláss í byrjun sem 
gaf þeim víti og síðan dró af okkar 
liði þegar leið á enda var þetta 
fjórði útileikur okkar í röð,“ sagði 
Arsene Wenger, stjóri Arsenal, 
eftir leikinn. Það fór ekkert fram-
hjá neinum að liðið má ekki vera 
án manna eins og Cesc Fabregas. 

„Við söknum margra manna 
sem spila á hans svæði og það háir 
okkur örugglega í að skapa eitt-
hvað í sóknarleiknum,“ bætti 
Wenger við.

Gareth Southgate sagði hins 
vegar leikinn vera þann besta sem 
liðið hefði spilað undir hans stjórn 
en hann tók við fyrir átján 
mánuðum. 

„Ég sá hvað Newcastle gerði á 
móti þeim og vissi að við máttum 
ekki gefa þeim neitt pláss til að ná 
uppi sínu frábæra spili. Þetta var 
gott kvöld til þess að ná góðum 
úrslitum gegn þeim því þeir voru 
án bæði Fabregas og [Alexanders] 
Hleb,“ sagði Southgate eftir leik.

Jermain Defoe skoraði sigur-
mark Tottenham gegn Manchest-
er City á White Hart Lane sjö mín-
útum fyrir leikslok aðeins sex 
mínútum eftir að hafa komið inn á 
sem varamaður og mínútu eftir að 
Stephen Ireland, leikmaður City, 
hafði fengið að líta rauða spjaldið. 
Markið var afar mikilvægt því 
Tottenham hefði setið í fallsæti 
hefði leikurinn tapast.

„Við þurfum á þessu að halda 
eftir tapið gegn Birmingham í síð-
ustu viku. Markið hans  Jermains 
skiptir alla miklu máli en sérstak-
lega hann. Við vorum ánægðir 
með alla varamennina okkar í 
þessum leik,“ sagði Gus Poyet, 
aðstoðarstjóri Tottenham.

Bolton vann 4-1 stórsigur á 
nágrönnum sínum í Wigan eftir að 
hafa fengið gjöf í upphafi leiks 
þegar Paul Scharner skoraði 
skrautlegt sjálfsmark. Leikurinn 
var gríðarlega mikilvægur fyrir 
Wigan sem var tveimur stigum á 
eftir Bolton fyrir leikinn en liðið 
hefur aðeins dregist aftur úr eftir 

sigra Middlesbrough og Bolton, 
liðanna fyrir ofan það í töflunni. 
Úrslitin í gær þýða að Sunderland 
er komið í fallsæti ásamt Wigan og 
Derby. Nicolas Anelka skoraði eitt 
mark og lagði upp annað fyrir 
Bolton en hann skaut líka yfir úr 
vítaspyrnu í fyrri hálfleik. 
 ooj@frettabladid.is

Fyrsta tap Arsenal síðan í apríl
Forskot Arsenal á toppi ensku úrvalsdeildarinnar er aðeins eitt stig eftir leiki helgarinnar. Arsenal tapaði 
1-2 í gær. Bolton vann stórsigur á Wigan og Jermain Defoe tryggði Tottenham sigur gegn Man. City.

ÁTTA MÖRK Nicolas Anelka hefur skorað 
grimmt fyrir Bolton og hér skorar hann 
gegn Wigan í gær. NORDICPHOTOS/GETTY

ÞAÐ VAR LAGIÐ Gareth Southgate fagnar Tucay Sanli eftir að hann hafði komið Midd-
lesbrough í 2-0. NORDICPHOTOS/GETTY

Ó, NEI Emmanuel Eboue getur ekki leynt vonbrigðum sínum frekar en félagi hans í Arsenal-liðinu. NORDICPHOTOS/GETTY

Enska úrvalsdeildin
BLACKBURN-WEST HAM 0-1
0-1 Dean Ashton (53.).
BOLTON - WIGAN  4-1
1-1 Denny Landzaat (14.), 1-1 Denny Landzaat
 (15.), 2-1 Kevin Nolan (37.), 3-1 Kevin Davies 
(70.), 4-1 Nicolas Anelka (89.).
TOTTENHAM-MAN. CITY 2-1
1-0 Pascal Chimbonda (45.), 1-1 Rolando Bianchi
(61.), 2-1 Jermain Defoe (83.)
Middlesbrough-Arsenal 2-1
1-0 Stewart Downing, víti (4.), 2-0 Sanli Tuncay
(73.) 2-1 Tomás Rosický (90.)

STAÐAN:
Arsenal 16 11 4 1 33-14 37
Man. United 16 11 3 2 29-8 36
Chelsea 16 10 4 2 24-9 34
Liverpool 15 8 6 1 27-9 30
Portsmouth 16 8 6 2 28-14 30
Man. City 16 9 3 4 20-17 30
Everton 16 8 3 5 29-16 27
Aston Villa 16 8 3 5 27-19 27
Blackburn  16 7 5 4 20-19 26
West Ham  15 6 4 5 20-12 22
Newcastle 16 6 4 6 23-26 22
Reading 16 5 2 9 21-33 17
Tottenham  16 3 6 7 28-29 15
Bolton  16 3 5 8 16-23 14
Birmingham  16 4 2 10 17-26 14
Middlesbrough 16 3 5 8 15-28 14
Fulham 16 2 7 7 18-27 13
Sunderland 16 3 4 9 15-31 13
Wigan  16 2 3 11 12-30 9
Derby  16 1 3 12 6-38 6

ÚRSLITIN Í GÆR

HETJAN Dean Ashton skoraði dýrmætt 
mark fyrir West Ham í gær.

NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Hollenski framherjinn 
Ruud van Nistelrooy hefur gefið 
það út að hann sé búinn að ná 
samkomulagi um að framlengja 
samning sinn við Real Madrid. 

„Jólasveinninn kemur með 
nýjan samning til mín um þessi 
jól,“ sagði hinn 31 árs markaskor-
ari í viðtali við Marca og bætti 
við: 

„Það vantar aðeins að leggja 
lokahöndina á samninginn en ég 
er mjög ánægður með hann,“ 
sagði Van Nistelrooy en gamli 
samningurinn hans er til 2009. 

Van Nistelrooy skoraði 
sigurmark Real Madrid í Bilbao á 
laugardagskvöldið og hefur 
skorað 7 mörk í 12 leikjum á 
tímabilinu. - óój

Ruud van Nistelrooy:

Fær jólasvein-
inn í heimsókn

SIGURMARK Ruud Van Nistelrooy 
tryggði toppliði Real Madrid 3 stig.

NORDICPHOTOS/AFP

Varamaðurinn Dean Ashton:

Tryggði West 
Ham sigurinn
FÓTBOLTI Dean Ashton kom inn á 
sem varamaður í hálfleik og 
tryggði West Ham 1-0 útisigur á 
Blackburn en þetta var fjórði 
sigurleikur liðsins utan Upton 
Park á tímabilinu. 

Ashton potaði boltanum inn 
eftir fyrirgjöf frá George 
McCartney þegar hann var búinn 
að vera inn á í sjö mínútur. 
Blackburn pressaði í lokin en 
tókst ekki að jafna þrátt fyrir 
góðar tilraunir Santa Cruz og 
Tugay Kerimoglu en Robert 
Green varði meistaralega skot 
Tugay. West Ham komst í efri 
hluta deildarinnar með þessum 
sigri. - óój
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KIA  • Laugavegi  172 • Reykjavík • s ími 590 5700 • www.kia. is

Nú með vetrardekkjum og dráttarbeisli

FULLBÚINN
ALVÖRUJEPPI
3.645.000 kr.

Reynsluakstursleikur KIA
Veldu þér KIA-bíl til að prófa og þú átt möguleika á 
glæsilegum vinningum. 

Aðalvinningur:
Ævintýrahelgi á Hótel Búðum
með afnotum af 

* Leiknum lýkur 19. desember og verða nöfn vinningshafa birt á 

Aukavinningar, dregnir út vikulega:
Brunch á Vox

•  5 þrepa sjálfskipting •  Hátt og lágt drif
•  ESP-stöðugleikastýring •  Ný og glæsileg innrétting
•  16" álfelgur •  Vindskeið og þokuljós
•  Öflug 170 hestafla dísilvél •  Hraðastillir (Cruise Control)
•  Þakbogar  •  3.500 kg dráttargeta

Fullbúinn alvörujeppi með  ríkulegum staðalbúnaði
KIA Sorento

KIA  umboðið  á Ís landi  er  í  e igu HEKLU
Umboðsmenn HEKLU um land allt: Akureyri · Akranesi · Ísafirði · Reyðarfirði · Reykjanesbæ · Selfossi

KIA Sorento
 fyrir tvo 

www.kia.is

BOX Bandaríkjamaðurinn Floyd 
Mayweather Jr. vann bardaga árs-
ins með glæsibrag þegar hann 
tryggði sér WBC-heimsmeistara-
titilinn með því að rota Bretann 
Ricky Hatton í tíundu lotu. 

Hatton pressaði stíft fyrstu lot-
urnar og það leit í fyrstu út fyrir 
að Mayweather gæti lent í vand-
ræðum. Hann komst síðan í gegn-
um byrjunina og fór síðan að ná 
mörgum góðum höggum á Hatton. 
Þegar leið á bardagann komu síðan 
yfirburðir Mayweather í ljós og 
hann veitti hinum harðgerða Breta 
síðan náðarhöggið þegar hann náði 
glæsilegum og föstum vinstri krók 
sem sendi Hatton af krafti út í 
kaðla. Þá var allur vindur úr 

Hatton og augnablikum síðar var 
hann kominn aftur í gólfið og 
dómarinn stöðvaði bardagann.

 „Ég vissi að þetta yrði erfitt og 
Hatton er án vafa erfiðasti and-
stæðingurinn minn til þessa,” sagði 
Mayweather sem hefur unnið alla 
39 bardaga sína á ferlinum. May-
weather var á heimavelli og dóm-
arinn Joe Cortez virtist aðstoða 
hann við að sleppa við návígin 
framan af bardaganum. 

Hatton átti hins vegar salinn því 
landar hans í MGM-hótelinu létu 
vel í sér heyra á pöllunum. Áhug-
inn var gríðarlegur í Bretlandi en 
það var áætlað að 350 þúsund 
heimili hafi keypt bardagann þó 
svo að það hafi kostað tæplega 

4.000 krónur og verið klukkan rúm-
lega fimm um nótt.

Þetta var fyrsta tap Hattons á 

ferlinum. „Mér fannst ég vera í 
góðum málum þar til að ég fékk 
skurðinn,“ sagði Hatton sem fékk 
skurð fyrir ofan hægra augað í 
þriðju lotu. „Hann náði ekki hörð-
ustu höggunum í kvöld en hann var 
klárari en ég bjóst við,“ bætti Hatt-
on við en hann hafði unnið alla 43 
bardaga sína þegar hann mætti 
Mayweather. 

Hatton var ósáttur við að May-
weather hefði notað sum bellibrögð 
til að landa góðum höggum á sig, 
en sagði að þegar upp væri staðið 
þá væri þetta bardagi en ekki kitlu-
keppni en hnyttni Manchester-
mannsins hefur alltaf hitt í mark 
hjá fjölmiðlamönnum. 

 -óój

Bandaríkjamenn geta andað léttar því breska boxinnrásin var stöðvuð í fæðingu í Las Vegas í fyrrinótt:

Mayweather rotaði Hatton í tíundu lotu

Í GÓLFINU Ricky Hatton fór niður í 
tíundu lotu. NORDICPHOTOS/GETTY

GLEÐI Floyd Mayweather fagnar sigri í 
bardaganum. NORDICPHOTOS/GETTY

KÖRFUBOLTI Helena Sverrisdóttir 
var með 7 stig, 6 fráköst og 2 
stoðsendingar í 30 stiga sigri TCU 
á Coppin State í bandaríska 
háskólaboltanum í fyrrinótt. 

Helena var í byrjunarliðinu í 
níunda leiknum í röð og er eini 
leikmaður TCU sem hefur byrjað 
alla leiki tímabilsins. 

TCU var búið að tapa tveimur 
leikjum í röð og fjórum leikjum 
af síðustu fimm fyrir leikinn og 
sigurinn gegn Coppin því 
langþráður. - óój

Bandaríski háskólaboltinn:

Helena áfram í 
byrjunarliðinu

RÆÐIR VIÐ ÞJÁLFARANN Helena ræðir 
málin við Jeff Mittie, þjálfara TCU.

FRÉTTABLAÐIÐ/KEITH ROBINSON

FÓTBOLTI Iker Casillas, markvörð-
ur Real Madrid, lenti í skothríð í 
1-0 sigri Real Madrid á Athletic 
Bilbao, ekki þó frá sóknarmönn-
um Bilbao-liðsins heldur frá 
stuðningsmönnum Baskaliðsins. 

Allskyns hlutum rigndi yfir 
markvörðinn og vítateiginn 
meðan á leiknum stóð og á 
sjónvarpsmyndum sást að 
stærstu hlutirnir voru hnífar eða 
dósaopnarar. 

„Það er alltaf rosalegt and-
rúmsloft á San Mames og það er 
ekkert nýtt að hlutum rigni yfir 
teiginn. Þetta er samt skrítin leið 
til að styðja við þitt lið,“ sagði 
Casillas eftir leikinn. - óój

Brjálaðir Baskar í boltanum:

Hlutum rigndi 
yfir Casillas

EKKI GOTT Iker Casillar var grýttur í leik 
Real Madrid um helgina. NORDICPHOTOS/AFP
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HANDBOLTI Ein besta handbolta-
kona Eyjamanna frá upphafi, Ingi-
björg Jónsdóttir, hefur tekið fram 
skóna á nýjan leik og lék sinn 
fyrsta leik með Gróttu í sigri á 
Fylki um helgina. 

Ingibjörg skoraði 3 mörk í 
leiknum en hún lék síðast með 
ÍBV-liðinu í fyrra þegar hún tók 
fram skóna þar sem ÍBV-liðið 
vantaði hreinlega leikmenn. Ingi-
björg hefur þrisvar orðið Íslands-
meistari með ÍBV-liðinu og Alfreð 
Örn Finnsson, þjálfari Gróttu, er 
ánægður með að fá Ingibjörgu í 
liðið en hann vann með henni í 
Eyjum þegar hann gerði ÍBV að 
meisturum 2006. 

„Eva Margrét er á leiðinni í upp-
skurð og Kristín Þórðardóttir er 
ófrísk og ég þurfti að bregðast 
einhvern veginn við,“ segir Alfreð 
sem talaði við Ingibjörgu og fékk 
hana til að byrja aftur í annað 
skiptið en hún tók einnig fram 
skóna þegar hann var með ÍBV 
eftir að hafa hætt þá í tvö tímabil.

Ingibjörg er búsett á Bifröst því 
maðurinn hennar er í námi þar og 
hún er að kenna að Varmá. Hún 
mun því þurfa að ferðast mikið til 
þess að vera með Gróttuliðinu.

„Við höfum haldið sambandi og 
hún var alveg til í að koma. Hún 
ætlar að æfa eins og hún getur og 
spila langflesta leikina,“ segir 

Alfreð en Gróttuliðið er aðeins 
tveimur stigum frá toppnum og á 

fullu í baráttunni um Íslands-
meistaratitilinn. 

„Maður var að horfa til þess að 
hún gæti komið með reynslu inn í 
þetta. Hún er einstakur karakter 
og mun reynast vel fyrir yngri 
stelpurnar í liðinu. Hún er alltaf í 
toppformi þannig að aldur er bara 
afstæður fyrir hana,“ segir Alfreð 
en Ingibjörg er 38 ára gömul. 

Fyrirliði Gróttuliðsins, Eva 
Margrét Kristinsdóttir, verður 
ekkert meira með þar sem hún er 
að fara í uppskurð á ökkla. Er það 
mikill missir fyrir Gróttuliðið en 
tilkoma Ingibjargar mun 
örugglega reynast liðinu vel. 
 - óój

Gamla kempan Ingibjörg Jónsdóttir hefur ákveðið að spila með Gróttu í N1-deild kvenna í vetur:

Alfreð fékk Ingibjörgu til þess að spila

ÞRISVAR MEISTARI Ingibjörg Jónsdóttir 
varð Íslandsmeistari með ÍBV 2000, 
2003 og 2006.  FRÉTTABLAÐIÐ/E. ÓL.

Lýsingarbikar karla í körfu
KR-Grindavík 104-103 (62-56)
Stig KR:  Joshua Helm 29 (hitti úr 12 af 14 
skotum), Jovan Zdravevski 17, Darri Hilmarsson
 13, Brynjar Þór Björnsson 11, Fannar Ólafsson 
10 (20 mín.), Avi Fogel 10 (10 stoðs., 5 stolnir), 
Helgi Már Magnússon 9 (6 stoðs.), Skarphéðinn 
Ingason 3, Pálmi Freyr Sigurgeirsson 2.
Stig Grindavíkur: Páll Axel Vilbergsson 29 (hitti 
úr 10 af 19 skotum), Jonathan Griffin 28 (hitti úr 
10 af 15 skotu), Þorleifur Ólafsson 17 (11 stoðs.), 
Igor Beljanski 16 (12 frák.), Adama Darboe 9 (9 
frák., 4 stoðs., 24 mín.), Páll Kristinsson 4. 

Tindastóll-Keflavík  94-105 (50-54)
Stig Tindastóls: Ísak Einarsson 19, Donald Brown
18, Svavar Birgisson 16, Samir Shaptahovic 12 
(10 stoðs. 6 stolnir), Serge Poppe 11, Phillip Perry 
10, Helgi Rafn Viggósson 8.
Stig Keflavíkur: Bobby Walker 28 (7 stoðs.), Jón 
Norðdal Hafsteinsson 24 (hitti 11 af 11 skotum),  
Tommy Johnson 17, Magnús Þór Gunnarsson 15 
(5 stoðs., 4 stolnir), Anthony Susnjara 11, Arnar 
Freyr Jónsson 4, Gunnar Einarsson 2, Þröstur Léo 
Jóhannsson 2, Sigurður Gunnar Þorsteinsson 2.

Stjarnan-Njarðvík 86-104
Stig Stjörnunar: Dimitar Karadzovski 21, Fannar 
Freyr Helgason 18 (12 frák.), Kjartan Atli Kjart
ansson 14, Sigurjón Lárusson 12,  Calvin Roland 
8, Sævar Ingi Haraldsson 7, Eiríkur Sigurðsson 
3, Sveinn Ómar Sveinsson 1.
Stig Njarðvíkur: Damon Bailey 31 (8 frák.), 
Jóhann Árni Ólafsson 17, Friðrik Stefánsson 16, 
Brenton Birmingham 15, Sverrir Þór Sverrisson 
10, Egill Jónsson 6, Hjörtur Einarsson 6, Hörður 
Axel Vilhjálmsson 3.

Hamar-ÍR 74-81
Stig Hamars: George Byrd 23 (21 frák.), Bojan
 Bojovic 16, Roni Leimu 15, Marvin Valdimars
son 9, Lárus Jónsson 6 (7 stoðs.), Viðar Örn 
Hafsteinsson 5.
Stig ÍR: Svenbjörn Claessen 22, Hreggviður 
Magnússon 14, Ómar Sævarsson 14 (14 frák.), 
Ólafur Jónas Sigurðsson 9, Steinar Arason 8, Nate
Brown 7 (8 frák., 6 stoðs., 5 stolnir), Þorsteinn 
Húnfjörð 4, Eiríkur Önundarson 3.

Þór Þorl.-Höttur 106-67

Í átta liða úrslitum karla eru KR, ÍR, Keflavík, 
Njarðvík, Fjölnir, Þór Þorlákshöfn, Skallagrímur 
og Snæfell.

Í átta liða úrslit kvenna eru komin Haukar, 
Keflavík, KR, Grindavík, Fjölnir, Hamar, Valur og 
Snæfell.

Ítalski körfuboltinn:
Montepaschi Siena-Lottomatica Roma 92-76
Jón Arnór Stefánsson var með 8 stig, 2 fráköst 
og 2 stolna bolta á þeim 17 mínútum sem hann
spilaði.

Spænski fótboltinn:
Barcelona-Deportivo 2-1
0-1 Cristian (3.), 1-1 Ronaldinho, víti (41.), 2-1 
Xavi (71.).  
Eiður Smári Guðjohnsen sat á bekknum allan 
leikinn og þeir Samuel Eto’o og Ronaldinho 
komu inn í byrjunarliðið. Bojan og Deco komu 
inn á sem varamenn í leiknum.

ÚRSLITIN Í GÆR

KÖRFUBOLTI Jakob Örn Sigurðar-
son átti fínan leik þegar lið hans 
Univer-Kecskemét vann 91-80 
sigur á Lami-Véd-Körmend í 
ungversku úrvalsdeildinni í 
körfubolta eftir að hafa verið 55-
58 undir fyrir fjórða fjórðung. 

Jakob skoraði 10 stig og gaf 5 
stoðsendingar í leiknum, þar af 
var hann með 4 stig og 3 stoð-
sendingar þegar Univer tryggði 
sér sigurinn í lokaleikhlutanum. 
Univer er í 7. sæti deildarinnar 
með 4 sigra í 8 leikjum. 

Jakob er í 7. sæti í stolnum 
boltum (3,0 í leik), í 13. sæti í 
stoðsendingum (3,3) og í 22. sæti í 
þriggja stiga skotnýtingu (35,1 
prósent). - óój

Jakob Örn Sigurðarson:

Lék vel í sigri

GÓÐUR Í SIGRI Jakob Örn Sigurðarson 
stjórnaði leik Univer með glæsibrag.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

KÖRFUBOLTI Njarðvík komst í 8-
liða úrslit Lýsingarbikarkeppni 
karla í körfubolta í gærkvöldi 
eftir auðveldan sigur á Stjörn-
unni. Eftir að Stjarnan hafi verið 
yfir fyrstu mínúturnar af leikn-
um tóku Njarðvíkingar öll völd á 
vellinum og lönduðu á endanum 
átján stiga sigri, 84-106.

Damon Bailey fór mikinn fyrir 
Njarðvík í fyrsta leikhluta sem 
einkenndist af miklu stigaskori. 
Hann var búinn að skora 19 stig í 
1. leikhluta sem Njarðvík leiddi, 
27-32, og alls 25 stig í fyrri hálf-
leik sem Njarðvík vann 44-56.

Þessa forystu lét Njarðvík 
aldrei af hendi og hélt Stjörnunni 
nokkuð auðveldlega fyrir aftan 
sig. Þriggja stiga hittni Stjörn-
unnar og ágætis sóknarleikur 
gerði þeim kleift að hanga inni í 

leiknum en þeir komust aldrei 
nær Njarðvík en tíu stigum. Mun-
urinn í þriðja leikhluta var orðinn 
fjórtán stig, 62-76, og svo fór að 
Njarðvík lagði Stjörnuna með 
átján stiga mun, 86-104.

Sóknarleikur Njarðvíkur í 
leiknum var mjög hraður en Teit-
ur Örlygsson, þjálfari Njarðvík-
ur, hefur smátt og smátt verið að 
breyta leikstíl Njarðvíkurliðsins. 
,,Önnur lið eru búin að skoða 
okkur mikið og kortleggja Njarð-
vík í gegnum árin. Þess vegna 
erum við búnir að breyta í þenn-
an hraða spilastíl og ég er himin-
lifandi hvernig þetta gekk í dag,“ 
sagði Teitur við Fréttablaðið.

„Það er mun meiri hraði í okkar 
leik núna og við byggjum mikið 
upp á að koma boltanum undir 
körfuna á Friðrik [Stefánsson] og 

Bailey. Þeir stóðu fullkomlega 
undir því í dag,“ sagði Teitur sem 
sagði bikarinn ekki bara bónus 
fyrir Njarðvík. 

,,Að sjálfsögðu reynum við að 

vinna alla titla sem í boði eru. 
Núna getum við þó lagt bikarinn 
aðeins til hliðar og einbeitt okkur 
að deildinni en þar eigum við tvo 
erfiða leiki fyrir jól.“ - tom

Njarðvíkingar eru komnir í átta liða úrslit Lýsingarbikars karla eftir 18 stiga sigur á Garðbæingum í gær.

Damon gaf tóninn í auðveldum sigri

LÉTT Sverrir Þór Sverrisson og félagar fóru létt með Stjörnuna í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KÖRFUBOLTI KR lagði Grindavík, 
104-103, í frábærum körfubolta-
leik í sextán liða úrslitum Lýsing-
arbikarsins. Mikill hraði var í 
leiknum sem var frábær skemmt-
un fyrir þá fjölmörgu háværu 
áhorfendur sem lögðu leið sína í 
DHL-höllina í vesturbænum.

Mikill hraði var í leiknum í fyrri 
hálfleik og lítið um varnir. Bæði 
lið spiluðu stuttar sóknir sem 
enduðu oftar en ekki með auðveld-
um körfum. Liðin skiptust á að 
skora og þegar fyrsti fjórðungur 
var liðinn höfðu liðin skipt 64 stig-
um bróðurlega á milli sín. 

KR-ingar voru fyrri til að huga 
að því að spila varnarleik. Með 
góðum varnarleik og fjórum 
þriggja stiga körfum í röð breytti 
KR stöðunni úr 45-45 í 57-47 og 
Grindvíkingar tóku leikhlé.

Grindavík náði að minnka mun-
inn í þrjú stig, 57-54, en því svöruðu 
KR-ingar með fimm stigum gegn 
tveim og fóru fyrir vikið með sex 
stiga forystu inn í hálfleik, 62-56.

Heldur meiri ró var yfir leik-
mönnum í upphafi seinni hálfleiks 
og leikmenn áttu erfiðara með 
finna opin skot framan af þriðja 
leikhluta og varnirnar þvinguðu 
tapaða bolta sem sáust varla í fyrri 
hálfleik. Leikar hresstust á ný 
undir lok þriðja leikhluta þegar 
Páll Axel Vilbergsson efndi til stór-
sýningar. Páll Axel skoraði 9 stig á 
56 sekúndum og sá til þess að KR 
fór aðeins með tveggja stiga for-
ystu inn í fjórða og síðasta leikhlut-
ann, 86-84.

Þessi vaska framganga Páls 
Axels kveikti í félögum hans og 
Grindavík hóf fjórða leikhluta með 
11-3 kafla og náði sex stiga forystu, 
95-89. Í stöðunni 92-97 og tæpar 
fjórar mínútur eftir af leiknum 
fékk Grindvíkingurinn Jonathan 
Griffin sína fimmtu villu fyrir að 
kljást við Skarphéðin Ingason. 
Ódýr og afdrifarík villa því KR-
ingar gengu á lagið og staðan varð 
98-99.

Síðustu mínúturnar skiptust 
liðin á að skora og ná eins stigs 
forystu. Þegar 22 sekúndur voru 
eftir kom Þorleifur Ólafsson 
Grindavík í 103-102. Í næstu sókn 
skoraði Fannar Ólafsson síðustu 

körfu leiksins og tryggði KR sæti 
í átta liða úrslitum Lýsingar-
bikarsins.

Fannar, hetja KR-inga, var að 
vonum ánægður með sigurinn í 
leikslok. „Þetta var hörkuleikur 
eins og við áttum von á en því 
miður náðum við ekki að halda 
hraðanum niðri eins og við ætluð-
um okkur. Þeirra leikur er hraður 
og við ætluðum að spila langar 
sóknir og nýta skotklukkuna því 
þeir eru slakt varnarlið þegar 
þannig er spilað en sterkt varnar-
lið í hröðum leik. Við náðum 10 
stiga forystu og spiluðum þá inn í 
hendurnar á þeim. Við erum miklu 
betri en þetta. Það er enn haust-
bragur á okkar leik en það er í lagi 
því við ætluðum okkur ekki að 
vera bestir í desember. Við ætlum 

að vera bestir í febrúar og svo 
aftur í apríl.”

„Það er synd að þessi lið mætast 
svona snemma í keppninni. Það 
hefði verið gaman að mæta þeim í 
höllinni en það er svo sem fínt að 
klára þá hérna svo við þurfum 
ekki að mæta þeim seinna. Ég fíla 
að spila þessar stóru körfur og 
setja þær niður,“ sagði Fannar að 
lokum um sigurkörfuna.

Friðrik Ragnarsson þjálfari 
Grindavíkur, var mjög ósáttur við 
fimmtu villuna sem Griffin fékk. 

„Þetta er leikur sem við áttum 
að klára. Við vorum fjórum stig-
um yfir þegar mínúta var eftir og 
missum þá boltann klaufalega. 
Þeir skora í kjölfarið úr þriggja 
stiga körfu og fá þrjár tilraunir til 
þess í sömu sókninni. Þetta er 
augnabliks einbeitingarleysi. Svo 
skiptir gríðarlega miklu máli 
fyrir okkur að Griffin fær sína 
fimmtu villu eins og hann fékk 
hana. Ég er gríðarlega svekktur. 
Ég get skilið að menn fái villur 
þegar það er villa en að lenda í 
leikmanni eins og Skarphéðni sem 
var búinn að hrinda mínum mönn-
um og reyna að fella þá allan leik-
inn. Það á ekki að verðlauna mann 
eins og Skarphéðin með fullri 
virðingu fyrir honum með því að 
flauta á báða leikmenn. Þetta var 
einfaldlega rangt. Í spennandi, 
frábærum og skemmtilegum leik 
þá réð þetta litla atriði úrslitum. 
Leikurinn var vel dæmdur fyrir 
utan þetta en ég hefði viljað leyfa 
leikmönnunum að klára leikinn. 
Við missum Kanann okkar út af 
fyrir ekki neitt. Ég óska KR til 
hamingju, þeir eru vel að þessu 
komnir.“

Friðrik var óánægður með varn-
arleik sinna manna. „Ef við ætlum 
að taka titla þurfum við að fara að 
spila vörn. Við erum með frábært 
sóknarlið og ef við hefðum spilað 
snefil af vörn hefðum við unnið 
þetta með 10-15 stigum,“ sagði 
Friðrik í leikslok.  - gmi

Fyrirliðinn kom KR í átta liða úrslit
Fannar Ólafsson tryggði KR 104-103 sigur á Grindavík og þar með sæti í átta liða úrslitum Lýsingarbikars 
karla með því að skora sigurkörfuna 8 sekúndum fyrir leikslok. Leikurinn var frábær skemmtun.

STIGHÆSTU MENN VALLARSINS Grind-
víkingurinn Páll Axel Vilbergsson reynir 
hér að verjast KR-ingnum Joshua Helm.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FLOTTUR Í LOKIN KR-ingurinn Fannar Ólafsson skoraði mikilvægustu körfu leiksins í 
DHL-höllinni í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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EKKI MISSA 
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12.15 Samantekt helstu frétta vikunn-
ar á N4 . Endursýnt á klukkutíma fresti til 
10.15 á sunnudag.

STÖÐ 2 BÍÓ

Úrval og fagleg ráðgjöf
19”– 65”háskerpusjónvörp á frábæru verði

WWW.SVAR.IS - SÍÐUMÚLA 37 - SÍMI 510 6000 W

Kíktu við í verslun okkar og svalaðu 
þorstanum með ískaldri Coke í gleri á 
meðan þú skoðar nýjustu sjónvörpin! 

Týpa: PV70

189.900-

Glæsilegt tæki af nýjustu kynslóðinni sem 

fékk nýlega hin eftirsóttu EISA verðlaun.

justu kynslóðinni s

42” plasma

kerpusjónvörp á frábæru verði

við í verslun okkar og svalaðu 
ð C

TILBOÐ

MIRAI 32” LCD háskerpusjónvarpMIRAI 32” LCD há k jó

79.900-

> Liam Neeson
„Ég verð ekki heltekinn af 
vinnunni eins og ég varð hér 
áður fyrr. Það stóð svo í vegi 
fyrir sköpunargáfunni minni. 
Í dag hef ég lært að hengja 
persónuna á snagann í lok 
dagsins og sækja hana aftur 
þangað þegar ég fer í vinn-
una daginn eftir. Hefði ég 
ekki lært þetta þá hefði ég 
jaðrað við að vera geðveik-
ur.” Liam leikur í myndinni 
Kinsey á Stöð 2 Bíó í kvöld.

15.55 Sunnudagskvöld með Evu Maríu
16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Hanna Montana  (10:26)

17.55 Myndasafnið
17.56 Gurra grís  (69:104)

18.00 Fæturnir á Fanney  (26:26)

18.12 Halli og risaeðlufatan  (39:52)

18.20 Út og suður
18.45 Jóladagatal Sjónvarpsins – Jól á 
leið til jarðar
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.05 Aldamótabörn   (3:3) Breskur 
heimildarmyndaflokkur þar sem fylgst er 
með nokkrum börnum sem fæddust árið 
2000 og fjallað um áhrif erfða og uppeldis 
á þroska þeirra.

21.10 Glæpahneigð  (31:45) Bandarísk 
þáttaröð um sérsveit lögreglumanna sem 
hafa þann starfa að rýna í persónuleika 
hættulegra glæpamanna til þess að reyna 
að koma í veg fyrir frekari illvirki. Atriði í þátt-
unum eru ekki við hæfi ungra barna.

22.00 Tíufréttir
22.20 Sportið 

22.45 Slúður  (13:13) Atriði í þáttunum 
eru ekki við hæfi barna.

23.35 Spaugstofan
00.05 Bráðavaktin  (21:23)

00.55 Kastljós
01.20 Dagskrárlok

07.00 Blackburn - West Ham  Útsending 
frá leik Blackburn og West Ham sem fór 
fram sunnudaginn 9. desember.

16.05 Newcastle - Birmingham  Útsend-
ing frá leik Newcastle og Birmingham sem 
fór fram laugardaginn 8. desember.

17.45 English Premier League 2007/08  
Ný og hraðari útgáfa af þessum vinsæla 
þætti þar sem öll mörkin og helstu atvik 
umferðarinnar eru sýnd frá öllum möguleg-
um sjónarhornum. Viðbrögð þjálfara, stuðn-
ingsmanna og sérfræðinga.

18.45 PL Classic Matches
19.20 Tottenham - Man. City  Útsending 
frá leik Tottenham og Man. City í ensku úr-
valsdeildinni.

21.00 English Premier League 2007/08 
 Ný og hraðari útgáfa af þessum vinsæla 
þætti þar sem öll mörkin og helstu atvik 
umferðarinnar eru sýnd frá öllum möguleg-
um sjónarhornum. Viðbrögð þjálfara, stuðn-
ingsmanna og sérfræðinga.

22.00 Coca Cola mörkin
22.30 Reading - Liverpool  Útsending 
frá leik Reading og Liverpool í ensku úrvals-
deildinni sem fór fram 8. desember.

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Vörutorg
15.45 Vörutorg
16.45 Allt í drasli  (e)

17.15 Rules of Engagement  (e)

17.45 Dr. Phil
18.30 The Drew Carey Show  (e)

19.00 30 Rock  (e)

19.30 Giada´s Everyday Italian   (e)

20.00 Friday Night Lights  (17:22) Dram-
atísk þáttaröð um unglinga í smábæ í Texas. 
Þar snýst allt lífið um árangur fótbolta-
liðs skólans og það er mikið álag á ungum 
herðum. Julie kemur Matt í opna skjöldu 
þegar hún segist vilja sofa hjá honum. 
Hann reynir að undirbúa stóru stundina en 
gengur brösuglega. Tim lendir í vandræð-
um með pabba sinn og Jason kynnist nýrri 
stúlku.

21.00 Heroes  (6:24) Bandarísk þátta-
röð um venjulegt fólk með óvenjulega 
hæfileika. West sannfærir Claire um að hún 
þurfi að hefna sín á yfirklappstýrunni sem 
vildi ekki fá hana í klappstýrulið skólans. 
Pabbi hennar heimsækir rússneskan læri-
meistara sinn í von um að finna síðasta 
málverk Isaacs og Suresh stendur frammi 
fyrir erfiðri siðferðisspurningu.

22.00 C.S.I. New York  (15:24) Banda-
rísk sakamálasería um Mac Taylor og fé-
laga hans í rannsóknardeild lögreglunnar í 
New York. Háskólanemi er myrtur og Mac 
kemst að því að fórnarlambið var við það 
að koma upp um leynilegan félagsskap 
innan skólans.

23.00 The Drew Carey Show
23.30 Californication  (e)

00.05 Masters of Horror  (e)

01.05 NÁTTHRAFNAR
01.06 C.S.I.
01.55 Ripley’s Believe it or not!
02.40 Trailer Park Boys
03.05 Vörutorg
04.05 Óstöðvandi tónlist

07.00 Spænski boltinn  Útsending frá leik 
í spænska boltanum.

10.15 Heimsmeistarakeppni félagsliða  
(Heimsmeistarakeppni félagsliða)

16.00 NFL deildin  (New England - Pitts-
burgh)

18.00 Spænski boltinn  (Spænski bolt-
inn) Útsending frá leik í spænska boltanum.

19.40 Heimsmeistarakeppni félagsliða  
(Heimsmeistarakeppni félagsliða)

21.20 Þýski handboltinn  (Þýski hand-
boltinn - Hápunktar) Öll helstu tilþrifin úr 
þýska handboltanum þar sem allir okkar 
bestu leikmenn spila.

22.00 Spænsku mörkin  (Spænsku 
mörkin) Öll mörkin frá síðustu umferð í 
spænska boltanum. Íþróttafréttamenn Sýnar 
kryfja öll umdeildustu atvikin ásamt Heimi 
Guðjónssyni.

22.45 Heimsmótaröðin í póker  Á 
Heimsmótaröðinni í póker setjast snjöllustu 
pókerspilarar heimsins að spilaborðinu og 
keppa um stórar fjárhæðir.

23.40 Spænski boltinn  (Spænski bolt-
inn)

06.00 Kinsey
08.00 Pelle Politibil
10.00 Kinky Boots
12.00 Try Seventeen
14.00 Pelle Politibil
16.00 Kinky Boots
18.00 Try Seventeen
20.00 Kinsey  Sönn saga um Kinsey 

prófessor sem ölli straumhvörfum í banda-
rísku samfélagi þegar hann gaf út bókina 
„Kynlífshegðun mannsins” árið 1948.

22.00 The General´s Daughter
00.00 Dream Lover (e)
02.00 Jeepers Creepers 2
04.00 The General´s Daughter

07.00 Stubbarnir
07.25 Jesús og Jósefína  (10:24) (e)

07.45 Kalli kanína og félagar
08.10 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 The Bold and the Beautiful
09.30 Wings of Love  (81:120)

10.15 Commander In Chief  (8:18)

11.15 Veggfóður  (9:20)

12.00 Hádegisfréttir
12.45 Nágrannar
13.10 Sisters  (16:22)

13.55 Johnson Family Vacation
15.55 S Club 7  (e)

16.18 W.I.T.C.H.
16.38 BeyBlade
17.03 Jesús og Jósefína  (10:24) (e)

17.28 The Bold and the Beautiful
17.53 Nágrannar
18.18 Ísland í dag og veður
18.30 Fréttir
18.50 Ísland í dag
19.25 The Simpsons  (17:22) (e)

19.50 Næturvaktin  (1:13)

20.20 Extreme Makeover: Home Edit-
ion  (26:32) 2006.

21.05 Side Order of Life  (9:13) Side 
Order of Life er nýr, rómantískur og gletti-
lega fyndinn framhaldsþáttur.

21.50 Crossing Jordan  (5:17) Einn líf-
seigasti og um leið vinsælasti spennuþátt-
ur Stöðvar 2 snýr aftur. 2006. Bönnuð börn-
um.

22.35 Studio 60  (20:22) Bandarískur 
framhaldsþáttur með Matthew Perry úr 
Friends í aðalhlutverki.

23.20 To Gillian on Her 37th Birthday  
David Lewis neitar að horfast í augu við 
staðreyndir. Eiginkona hans, Gillian, lét lífið 
í sjóslysi fyrir tveimur árum og er enn efst 
í huga hans. Aðalhlutverk: Peter Gallagher, 
Claire Danes, Bruce Altman, Michelle Pfeif-
fer. 1996. Leyfð öllum aldurshópum.

00.50 NCIS  (14:24)

01.35 Most Haunted
02.20 Johnson Family Vacation
03.55 Side Order of Life  (9:13)

04.40 Crossing Jordan  (5:17)

05.25 Fréttir og Ísland í dag
06.20 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

22.45 Slúður   SJÓNVARPIÐ

22.35 Studio 60   STÖÐ 2

20.00 Kinsey   STÖÐ 2 BÍÓ

22.30 Damages   SIRKUS

21.00 Heroes  SKJÁREINN

▼

Á meðan ég beið eftir bardaganum á sunnudagsnóttina rifjaðist það 
upp fyrir mér að fyrir áratug fékk ég dellu fyrir því að horfa á hnefa-
leika. Þetta var á þeim tíma sem Sýn byrjaði með beinar 
útsendingar og  ég, eins og þúsundir annarra, sat við 
skjáinn og taldi mig hafa fundið nýjan sannleika. 

Svo sannfærður var ég að mér fannst ómögulegt 
að aðrir væru mér ósammála. Ég lagðist því í 
trúboð.

Móðir mín hélt því fram að hnefaleikar væru 
skýrasta mynd mannlegrar niðurlægingar. Það 
væri bara flóbitnum hundsræksnum samboðið 
að horfa á  fullorðna menn berja hvor aðra til 
ólífis. Ég hélt nú ekki. Íþróttin væri þvert á móti 
sú fegursta og göfugasta í heimi. Þetta skildi ég 
sanna; ef hún þyrði. 

Móðir mín er keppnismanneskja mikil svo hún 
samþykkti að halda áfram rökræðunum á meðan 
horft væri á hnefaleikabardaga. Þetta var árið 1997 

og fram undan var endurtekinn bardagi um heimsmeistaratitilinn í 
þungavigt á milli Mike Tyson og Evander Holyfield. Fullkomið.

Ég lagði mikið í kvöldið; fékk lánaða tvo Lazy Boy stóla, keypti 
bjór og snakk. Strax í byrjun afþakkaði mamma bjórinn á þeim 
forsendum að hún þyrfti að klára hælana á nokkrum ullarsokka-
pörum sem hún hafði með sér. Ég drakk því bjórinn á meðan við 
biðum, og þuldi upp það helsta úr sögu hnefaleikana. Hún sat við 
hliðina á mér og prjónaði. Eina sem hún sagði var eitthvað um að Ali 
hefði verið sá eini. Enda fallegur og fyndinn. 

Svo byrjaði bardaginn en ég skal gera langa sögu stutta. Á því 
augnabliki sem Tyson hrækti út úr sér eyranu á Holyfield vissi ég 

að áhugi mömmu á hnefaleikum yrði aldrei kveiktur. 
Allar stað- hæfingar hennar um að box væri 

villimennska komu upp í hugann. 
Ég hafði sennilega rangt fyrir mér 

allan tímann, eða hvað? En hverjum 
er ekki sama; villimennska er frábært 

sjónvarpsefni.

VIÐ TÆKIÐ SVAVAR HÁVARÐSSON HÆTTI VIÐ TRÚBOÐIÐ

Mamma prjónaði á meðan Tyson beit og sló
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SVT 1

Framtíðarsjóður Byrs

Gefðu bjarta framtíð!
Framtíðarsjóður Byrs er verðtryggður sparireikningur, bundinn 
til 18 ára aldurs og ber hæstu vexti almennra innlánsreikninga. 

Engin lágmarksupphæð er á innborgunum og kjör haldast óbreytt þótt 
innstæða sé ekki tekin út við 18 ára aldur.

Á heimasíðu okkar www.byr.is getur þú reiknað út hve mikið 
þú getur sparað með Framtíðarsjóðnum. 

Kannski verður sjóðurinn lykillinn að fyrstu íbúðinni, bílnum, 
draumaferðinni eða skólagjöldum.

Byr sparisjóður    Sími 575 4000     www.byr.is     

Með hverju 5000 kr. gjafabréfi 
færðu 2000 kr. viðbótarframlag frá Byr.

Gjafabréfið kemur í fallegri öskju.

11.05 Agenda 12.00 Babben & co 13.15 Matiné: 
Maj på Malö 14.30 Andra Avenyn 15.00 Rapport 
15.10 Gomorron Sverige 16.00 Ramp 16.30 
Krokomax 17.00 Bolibompa 17.25 Min förskola 
17.30 Julkalendern: En riktig jul 17.45 Hjärnkontoret 
18.00 Bobster 18.30 Rapport med A-ekonomi 
19.00 Andra Avenyn 19.30 En spricka i kristallen 
20.30 Kobra 21.00 Michael Moore - provokatör-
en 22.15 Rapport 22.25 Kulturnyheterna 22.35 
Babben & co 23.35 Vita huset 0.20 Sändningar 
från SVT24 

Næturvaktin með Pétri Jóhanni 
og Jóni Gnarr hefur svo sann-
arlega slegið í gegn í haust en 
þátturinn er einn vinsælasti 
þáttur Stöðvar 2 frá upphafi. Af 
því tilefni verða allir þættirnir 
sýndir aftur frá byrjun, mánu-
daga til fimmtudaga í desember 
og fram í janúar. Aðdáendum 
Næturvaktarinnar gefst nú 
tækifæri að sjá þá þætti sem 
þeir misstu af. 

STÖÐ 2 KL. 19.50
Næturvaktin – allir 
þættirnir sýndir aftur

Í þriðja þætti er bjallað um sköpunar-
gáfuna. Öll fæðumst við með slíka 
gáfu en þegar við náum fullorðins-
aldri er hún oft horfin. Verkefni eru 
sett fyrir sjö ára börn og við sjáum 
hversu skapandi þau eru við úrlausn 
þeirra. Hugað er að því í hverju 
sköpunargáfan felst og af hverju hún 
er mikilvæg. Eins er skoðað hvernig 
börn greina á 
milli ímynd-
aðs ótta og 
veruleika 
og hvernig 
aukin vitund 
þeirra um 
raunheim-
inn hamlar 
sköpunargáfu 
þeirra.

ALDAMÓTABÖRN

Sjónvarpið kl. 20.05

▼

06.50 Bæn
07.05 Morgunvaktin
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Stefnumót
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.03 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Vítt og breitt
14.03 Bak við stjörnurnar
15.03 Útvarpssagan: Skáldað í skörðin
15.30 Dr. RÚV
16.00 Síðdegisfréttir

16.10 Veðurfregnir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.24 Auglýsingar
18.25 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Stjörnukíkir
21.20 Kvika
22.15 Afsprengi
23.10 Upp og ofan
00.10 Útvarpað á samtengdum rásum til 
morguns

10.30 VQ - Videnskabsquiz 11.00 TV Avisen 11.10 
21 S¢ndag 11.50 Aftenshowet 12.15 OBS 12.50 
DR 1 Dokumentaren - Den sidste dans 13.50 
Nyheder på tegnsprog 14.00 TV Avisen med 
Vejret 14.10 Dawson’s Creek 15.00 Hjerteflimmer 
15.30 Robotboy 15.45 Troldspejlet 16.15 Den lille 
Julemand 16.30 Jul i Svinget 17.00 Aftenshowet 
17.30 TV Avisen med Sport 18.00 Aftenshowet 
med Vejret 18.30 Ildsjæle - Alt for de ansatte 
19.00 Michael Palin i det nye Europa 20.00 TV 
Avisen 20.25 Horisont 20.50 SportNyt 21.00 Hans 
og hendes jul 22.35 Seinfeld 23.00 OBS 23.05 
Hjerteflimmer 5.00 Anton 5.05 Anton 5.10 Morten 
5.35 Den lille prinsesse 5.45 Den lille Julemand 

11.40 Billedbrev fra Europa: Romas fontener 11.50 
Nobels fredsprisutdeling 2007 13.30 Åpen himm-
el: Engler i advent 14.00 Newton 14.40 Erstatterne 
15.00 Absalons hemmelighet 15.30 Supermusikk 
16.00 NRK nyheter 16.10 Oddasat - Nyheter på 
samisk 16.25 Tid for tegn 16.40 Mánáid-TV - 
Samisk barne-tv 16.55 Nyheter på tegnspråk 17.00 
Barnas superjul 17.30 KatjaKaj og BenteBent 17.35 
Lykke er 17.40 Distriktsnyheter 18.00 Dagsrevyen 
18.30 Puls 18.55 Faktor: Hvor ble du av, bestefar? 
19.25 Redaksjon EN 19.55 Distriktsnyheter 20.00 
Dagsrevyen 21 20.30 Jane Eyre 21.25 Anne 
Grete Preus - tross alt 22.00 Kveldsnytt 22.15 
Keno 22.20 Kriminalsjef Foyle 23.55 Nytt på nytt 
0.25 Kulturnytt 0.35 Sport Jukeboks 2.00 Country 
jukeboks 

15.25 Þristurinn
16.00 Hollyoaks  (75:260)

16.30 Hollyoaks   (76:260)

17.00 Totally Frank
18.15 Smallville  (22:22)

19.00 Hollyoaks  (75:260)

19.30 Hollyoaks  (76:260)

20.00 Totally Frank  Totally Frank er 
spennandi og skemmtileg þáttaröð um 
fjórar stelpur sem ákveða að setja saman 
hljómsveit og reyna að slá í gegn. 2005.

21.15 Smallville  (22:22) (e) Sjötta þátta-
röðin um Ofurmennið á unglingsárunum. Í 
Smallville býr unglingurinn Clark Kent. Hann 
er prúðmenni og fús til að rétta öðrum 
hjálparhönd. Leyfð öllum aldurshópum.

22.00 Næturvaktin  (13.13) 

22.30 Damages  (10:13) Glænýr og 
hörkuspennandi lögfræðiþáttur með stór-
leikkonunni Glenn Close í aðalhlutverki. 
Close er hér í hlutverki Patty Hewes, virts 
lögfræðings sem lætur ekkert stöðva sig 
á leið sinni á toppinn. Ungur lögfræðingur 
fylgir henni hvert fótmál og stefnir á glæstan 
frama undir handleiðslu hennar. Í öðrum 
aðalhlutverkum eru Ted Danson og Tate 
Donovan. 2007. Bönnuð börnum.

23.15 Prison Break  (5:22) Þriðja serían 
af þessum vinsælasta spennuþætti Stöðvar 
2. 2007. Bönnuð börnum.

00.00 Þristurinn
00.35 Sjáðu
01.00 Johnny Zero (5:13)
01.45 Tónlistarmyndbönd frá Popp TV

10.30 Wildlife Specials 11.30 Dad’s Army 12.00 
My Family 12.30 My Hero 13.00 Bargain Hunt 
13.30 Bargain Hunt 14.00 Dalziel and Pascoe 
15.00 What Not To Wear: Have You Remembered 
What Not To Wear 15.30 Antiques Roadshow 
16.30 Model Gardens 17.00 My Family 17.30 My 
Hero 18.00 Teen Angels 19.00 Red Cap 20.00 
Waterloo Road 21.00 Blackadder Goes Forth 21.30 
Red Dwarf IV 22.00 Red Cap 23.00 Dad’s Army 
23.30 Waterloo Road 0.30 My Family 1.00 My 
Hero 1.30 EastEnders 2.00 Red Cap 3.00 Bargain 
Hunt 3.30 Bargain Hunt 4.00 Trading Up 4.30 
Balamory 4.50 Tweenies 

▼
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kvikmynd eftir bók Arnaldar Ind-
riðasonar en það verður Grafar-
þögn.

Kvikmyndafyrirtækið ZikZak 
hefur farið mikinn á bókamark-
aðinum að undanförnu og keypti 

nýlega réttinn að bók Óttars 
Martins Norðfjörð, Hnífur Abra-
hams. Á næstunni verður síðan 
sjónvarpsþáttaröðin Mannaveið-
ar frumsýnd á RÚV en hún bygg-
ir á sögu Viktor Arnar Ingólfs-

sonar, Afturelding. Og þá er allt 
útlit fyrir að sakamálaþáttaröð 
byggð á bókum Ævar Arnar Jós-
epssonar verði einnig sett í fram-
leiðslu hjá Saga Film.
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LÖGIN VIÐ VINNUNA

Leikkonan Helga Braga Jónsdóttir ætlar að flytja 
einleikinn A Complete Guide To a Sexual Misery, 
eða 100% hitt, í Bretlandi á næsta ári. Helga stígur 
á svið á Norðurlandahátíð í Liverpool næsta sumar, 
sem Ingi Þór Jónsson er að skipuleggja, auk þess 
sem hún mun hugsanlega ferðast um Bretland með 
einleikinn.

„Það er búið að þýða þetta yfir á ensku og breyta. 
Það verður mjög krefjandi að flytja þetta á ensku,“ 
segir Helga Braga. Þetta verður í fyrsta sinn sem 
hún flytur einleik erlendis en áður hefur hún 
skemmt hjá Íslendingafélögum úti í heimi og með 
frjálsum leikhópum. „Maður verður að halda 
áfram, þetta er svo lítið land,“ segir hún og hlakkar 
mikið til. „Þetta verður nú ekki fyrr en næsta 
sumar. Ég er núna að leika í þremur leikritum í 
Borgarleikhúsinu en ég byrja að læra þetta á næsta 
ári.“

100% hitt var sýndur í Ýmishúsinu fyrir þremur 
árum fyrir fullu húsi í heilt ár, auk þess sem Helga 
sýndi einleikinn úti á landi. 

Höfundur hans er austurríski kynlífsfræðingur-
inn Bernard Ludwig og fjallar hann á gamansaman 
hátt um það hvernig fólk á að öðlast fullkomna 
kynferðislega ófullnægju.   - fb

Helga Braga til Bretlands
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OG FÁIÐ SKAMMTINN YKKAR DAGLEGA!
STILLIÐ Á RÁS 12 Á DIGITAL ÍSLANDI

PÁLL ÓSKAR, SPRENGJUHÖLLIN, GEIR ÓLAFS, SSSÓL, BMW, 
RÚNAR JÚL O.FL. – VOGAÐU ÞÉR EKKI AÐ MISSA AF ÞESSU!

Kvikmyndaréttur á þrettán 
bókum sem hefur verið tryggður 
á undanförnum fimm árum er 
ónýttur. Einhverjar myndanna 
eru þó komnar langt á veg og er 
meðal annars reiknað með því að 
Svartur á leik eftir Stefán Mána 
fari í framleiðslu á næsta ári. Þá 
hafa birst fréttir um að danski 
verðlaunaleikstjórinn Billy Aug-
ust ætli að leikstýra Slóð fiðrild-
anna eftir Ólaf Jóhann Ólafsson. 
Báðir þessar höfundar hafa hins 
vegar einnig selt kvikmyndarétt-
inn að öðrum bókum sínum; 
ZikZak á réttinn að Skipinu eftir 
Stefán og Ólafur Jóhann seldi 
Höll minninganna til stórra fram-
leiðanda í Hollywood. 

Eftir töluverðu er að slægjast 
hjá rithöfundum sem selja kvik-
myndaréttinn að bókum sínum. 
Algengast er að kvikmyndafram-
leiðendur leigi svokallaðan rétt 
eða „option“ til þriggja ára og fá 
höfundar þá allt að þrjú hundruð 
þúsund krónur á ári í leigu á höf-
undarverki sínu. Ef ekkert ger-
ist á samningstímanum getur rit-
höfundurinn hins vegar leitað 
annað. 

Sé kvikmyndarétturinn hins 
vegar keyptur er sú upphæð 
ekki undir einni milljón. Greiðsl-
unni er hins vegar oft skipt í 
tvennt; helmingurinn greiddur 
við undirritun og hinn helming-
urinn ef kvikmyndin verður að 
veruleika. 

Á undanförnum fimm árum 
hefur það færst í vöxt að fram-
leiðslufyrirtæki hafi keypt kvik-
myndarétt að bókum. Slíkt hefur 
eitt og sér mikið auglýsingagildi 
fyrir bókina. Ef farið er í fram-
leiðslu bókarinnar getur það haft 
mikil áhrif á sölu bókarinnar og 
reynst gulls ígildi fyrir höfund-
inn. Og er þar skemmst að minn-
ast velgengni bæði Engla alheims-
ins og Mýrarinnar. Baltasar 
Kormákur hefur þegar lýst því 
yfir að hann ætli að gera aðra 

SKÁLDIN SELJA:  FÁ MILLJÓNIR FYRIR KVIKMYNDARÉTT

Þrettán bækur enn ókvikmyndaðar

MEÐ TVÆR Í TAKINU
Svartur á leik 
eftir Stefán 
Mána fer 
væntanlega 
í tökur á 
næsta ári 
en verið 
er að 
þreifa á 
Skipinu.

LÁRÉTT 2. endafjöl 6. skóli 8. púka 
9. sæti 11. pfn. 12. fíflast 14. glóra 
16. stór 17. skjögur 18. pota 20. guð 
21. gort.
LÓÐRÉTT 1. ákefð 3. í röð 4. fregnir 
5. háttur 7. tilgáta 10. mál 13. haf 15. 
einkenni 16. slím 19. tvíhljóði.

LAUSN

„Ég hef iðulega kveikt á út-
varpinu meðan ég mála og þá 
helst Gufunni. Ég er vanur að 
vinna í ys og þys, og finnst því 
gott að hafa klassíska tónlist 
og talað mál í bakgrunni.“

Bergur Thorberg listmálari.

Svartur á leik eftir Stefán 
Mána (ZikZak) Ísland

Skipið eftir Stefán Mána 
(Zik Zak) Ísland

Hnífur Abrahams eftir Óttar 
Martin Norðfjörð (ZikZak) 
Ísland

Indjáninn eftir Jón Gnarr 
(True North) Ísland

Þriðja táknið eftir Yrsu 
Sigurðardóttur (Ziegler Film) 
Þýskaland

Myndin af pabba eftir Gerði 
Kristnýju (Elf Films) Bandaríkin

Öxin og jörðin eftir Ólaf Gunn-
arsson (Sigurjón Sighvatsson)

Fólkið í kjallaranum eftir Auði 
Jónsdóttur (Kvikmyndafélagið 
Túndra) Ísland

Morðið í Hæstarétti eftir 
Stellu Blómkvist (UFA Fernseh-
produktion GmbH ) Þýskaland

Höll minninganna eftir Ólaf 
Jóhann Ólafsson (Liz Manne) 
Bandaríkin

Slóð fiðrildanna eftir Ólaf 
Jóhann Ólafsson (Steven Haft) 
Bandaríkin

Í upphafi var morð eftir Árna 
Þórarinsson og Pál Kristinn 
Pálsson (Storm) Ísland

Rokland eftir Hallgrím Helga-
son (Pegasus)

BÆKUR Á 
HVÍTA TJALDIÐ

Í HOLLYWOOD
Ólafur Jóhann seldi 
kvikmyndaréttinn að 
Slóð fiðrildanna og 
Höll minninganna 
til stórra framleið-
anda í Bandaríkj-

unum.

ÁHUGASAMIR ÞJÓÐVERJAR 
Yrsa Sigurðardóttir seldi Þriðja 
táknið til Þýskalands og Stella 

Blómkvist fór sömu leið.

HELGA BRAGA Helga 
Braga Jónsdóttir flytur 
einleikinn 100% Hitt í 
Bretlandi á næsta ári.

LÁRÉTT: 2. gafl, 6. fg, 8. ára, 9. set, 
11. ég, 12. atast, 14. glæta, 16. há, 17. 
rið, 18. ota, 20. ra, 21. raup. 
LÓÐRÉTT: 1. ofsa, 3. aá, 4. fréttir, 5. 
lag, 7. getgáta, 10. tal, 13. sær, 15. 
aðal, 16. hor, 19. au. 

„Við erum búnir að prenta hátt í 30 
þúsund eintök. Og erum farnir að 
leggja drög að enn frekari prent-
un enda viðtökurnar með þeim 
hætti að einsýnt er að Harð-
skafi geti orðið langmest-
selda bók Arnaldar á jóla-
markaði. Og ætli hún verði 
ekki þar með mest selda 
bókin á jólavertíð allra 
tíma,“ segir Egill Örn 
Jóhannsson, fram-
kvæmdastjóri For-
lagsins.

Arnaldur Ind-
riðason virðist 
ætla að slá enn 
eitt sölumetið hvað 
varðar sölu bókar í jóla-
bókaflóði. Hefur hann þar 

við engan annan að keppa en sjálf-
an sig. Bækur hans Konungsbók 

og Kleifarvatn hafa verið að 
dansa um og í kringum 20 

þúsunda eintaka múr-
inn. En Harð-

skafi stefnir 
vel þar yfir og 

eru vísbend-
ingar um að 

hann nái jafnvel 
að sprengja 30 

þúsunda múrinn 
seldra eintaka.
Metsöluhöfundur-

inn mikli, fyrrum 
blaðamaður Morgun-

blaðsins, er þekktur fyrir að vera 
fjölmiðlafælinn og virðist ætla að 
þjóna lund sinni hvað það varðar. 
Engin bókuð viðtöl eru til að fylgja 
Harðskafa eftir. Sem engu virðist 
ætla að breyta hvað viðtökur varð-
ar nema síður sé. Ekki eru það ein-
ungis Forlags-fólk og Arnaldur 
sem fagna heldur má hönnuður 
bókarkápunnar einnig vel við una. 
Kristján B. Jónasson formaður 
bókaútgefenda sagði við afhend-
ingu Gullmiðans – tilnefningu til 
bókmenntaverðlauna, eitt lykilat-
riða góðs árangurs í bóksölu að 
kápan væri í lagi. Sá sem hannar 
bókakápuna þekkir vinsældir vel 
en þó af öðrum vettvangi, nefni-
lega Ómar Örn Hauksson fyrrum 
söngvari í Quarashi. - jbg

Arnaldur í 30 þúsund eintök

HARÐSKAFI Bókahönnuð-
ur enginn annar en Ómar í 

Quarashi.
ARNALDUR Stefnir í algjöra metsölu 
með Harðskafa. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

VEISTU SVARIÐ?
Svör við spurningum á bls. 8.

 1 Danielle Kvaran.

 2 Ryan Giggs.

 3 John Darwin.



Fyrir veiðimanninn
í fjölskyldunni þinni

Krókhálsi 5 - Sími 517 8050
- Sportbudin.is -

Síðumúla 8 - Sími 568 8410
- Veidihornid.is -

Hafnarstræti 5 - Sími 551 6760
- Veidimadurinn.is -

Munið vinsælu gjafabréfin okkar

        Ron Thompson 
          Aquasafe vöðlupakki.  

           Góðar öndunarvöðlur og skór.  
Fullt verð 28.990.  Jólatilboð aðeins 19.995

Simms Classic Guide 
Gore-tex veiðijakki.  

Fullt verð 35.900.  Jólatilboð aðeins 29.900.

Simms Freestone veiðijakki.  
Vatnsheldur með útöndun.  

Verð aðeins 19.900

Ron Thompson veiðijakki.  
Vatnsheldur með útöndun.  

Fullt verð 12.900.  Jólatilboð aðeins 9.995.

Nýtt – NRS flotveiðivesti.  
Sérhönnuð flotvesti fyrir veiðimenn.  

Örugg vesti í alla veiði.  
Verð aðeins 12.980.

Sage fluguveiðipakki. Fli og Launch  
4ra hluta stöng í hólk.  Gott LA hjól og RIO flugulína.  

Lífstíðarábyrgð frá framleiðanda á stöng.  Frábært 
verð á alvöru fluguveiðipakka.  Aðeins frá 34.900.

Veiðiflugur Íslands.  
Biblía fluguhnýtarans.  Bók sem allir 

áhugamenn um fluguveiði verða að eiga.  
Verð aðeins 3.995.

The Scandinavian Speycast.  
Nýjasta myndin frá íslandsvininum Henrik 
Mortensen.  Jólamynd veiðimannsins í ár.  

Eigum allar eldri myndirnar á DVD.  
Verð aðeins 3.990.

Ron Thompson vöðlutaska.  
Nauðsynleg taska fyrir alla veiðimenn 
sem eiga vöðlur.  Vatnsheldur botn.  

Motta til að standa á þegar farið er í og úr.  
Verð aðeins 3.995.

Scierra Explorer veiðitaska.  
Afar vönduð og sterk veiðitaska undir 

allan veiðibúnaðinn.  Vatnsheldur botn.  
Verð aðeins 6.995.

Infac byssuskápar.  
Öruggir og traustir byssuskápar 

í mörgum stærðum.  Rúmgóður og 
fallegur skápur fyrir 7 byssur. 

 Aðeins 35.900.

Atlas snjóþrúgur.  
Sterkbyggðar þrúgur sem henta vel 

íslenskum aðstæðum.  
2 stillanlegir göngustafir og góð taska fylgir.  

Verð aðeins 19.980.

Gerviandasett.  
12 stokkendur; sofandi, vakandi og kafandi.  
Góður bakpoki, bönd og blýsökkur fylgja.  

Frábært verð.  Aðeins 8.995 fyrir allt þetta.

ProLogic skotveiðijakki.  
Vatnsheldur og hlýr jakki með útöndun.  

Áralöng góð reynsla á Íslandi.  
Verð aðeins 23.900

ProLogic 
skotveiðibuxur.  

Vatnsheldar og hlýjar smekkbuxur.  
Áralöng góð reynsla á Íslandi.  

Verð aðeins 17.900.

 ProLogic Thermo 
skotveiðihanskar.  

Vatnsheldir og hlýir.  Verð aðeins 2.995.  
Einnig úr neopren.  Verð aðeins 2.295.

ProLogic skór.  
Vatnsheldir og hlýir skór með góðri útöndun.  

3 gerðir.  Bæjarins besta verð.  
Aðeins frá 9.995.

Ameristep rúllubaggi.  
Vinsælasta felubirgið á markaðnum.  
Hvergi betra verð.  Aðeins 16.880.

Vandað hreinsisett 
fyrir haglabyssur.  

Burstar, stöng, olía og fleira í góðum kassa.  
Verð aðeins 4.880.

Simms Freestone vöðlupakki.  
Góðar öndunarvöðlur og skór.  

Fullt verð 32.800.  Jólatilboð aðeins 25.900



GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is  
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

BAKÞANKAR
Þráins 
Bertelssonar

Í dag er mánudagurinn 10. 
desember, 344. dagur ársins.

11.06 13.20 15.34
11.19 13.05 14.51

Sjaldan eða aldrei hefur önnur 
eins samstaða ríkt meðal 

íslensku þjóðarinnar. Meira en 
tveir þriðju hlutar landsmanna 
styðja ríkisstjórnina. Ég skamm-
ast mín pínulítið fyrir þann 
öfuguggahátt að styðja ekki 
ríkisstjórn sem ekki hefur gert 
mér nokkurn skapaðan hlut  
ennþá. Ég erfi það ekki við stjórn-
ina í heild þótt minnihluti hennar, 
nánar tiltekið tveir af tregustu 
ráðherrunum, hafi varað þjóðina 
við mér á bloggsíðum sínum sem 
því miður alltof fáir nenna að 
lesa. Stuðningur við ríkisstjórnir 
er bara ekki mín deild.

ÞAÐ er skemmtileg tilviljun – ef 
um tilviljun er að ræða – að álíka 
margir og trúa á ríkisstjórnina 
trúa á dulræn fyrirbæri sam-
kvæmt nýrri rannsókn sem okkar 
ástsæli dularsálfræðingur Erlend-
ur Haraldsson hefur látið gera. 
Sjálfur trúi ég jafn kappsamlega 
á dulræn fyrirbrigði og ég er van-
trúaður á jarðnesk yfirvöld. 
Stundum er ég meira að segja 
sannfærður um að lífið í heild sé 
dulrænt fyrirbæri og valdsmenn 
heimsins vanþroskaðar sálir sem 
hafa endurfæðst til að fá síðasta 
séns til að ná nauðsynlegum 
þroska samkvæmt PISA-könnun 
á himnum.

SAMSTAÐA þjóðarinnar er 
notaleg upplifun fyrir mann sem 
fæddist í blóðugri heimsstyrjöld 
og ólst upp í köldu stríði. Þessi 
nýfengna samstaða er svo nota-
leg að hún minnir á kurteist sam-
kvæmi þar sem allir eru bláedrú 
og engum dettur í hug að segja 
neitt sem orkað gæti tvímælis 
rétt eins og það ku ekki vera til 
siðs að nefna snöru í hengds 
manns húsi.

TIL að spilla ekki samkvæminu 
ætla ég því ekki að fara að varpa 
fram spurningum um hvað sé 
passlegt að öryrkjar liggi lengi 
dánir heima hjá sér áður en ein-
hver gáir að þeim. Ég ætla heldur 
ekki að minnast á hvort við eigum 
heldur að sækja um að fá að kom-
ast aftur undir norsku krúnuna 
eða ganga í Evrópusambandið 
eða halda áfram að þrauka ein í 
okkar sérvisku. Þaðan af síður 
kemur til greina að impra á því 
hvort vísitölutryggingarnauðg-
unin hafi staðið nógu lengi. Eða 
hvort kynjamisrétti sé fyrirbí.

NÚNA er jólafasta og þjóðin 
situr á friðarstóli og trúir mest á 
dulræn fyrirbrigði og næstmest 
á ríkisstjórnina. Notalegur tími. 
Er á meðan er.

Á friðarstóli 


