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DÓMSMÁL Enn hefur ekki verið lokið við 
bóta kröfu ríkisins á hendur olíufélögunum 
Skeljungi, Olís og Keri, áður Olíufélaginu, 
vegna samráðs félaganna á árunum 1993 til og 
með 2001 og því alls óljóst hvenær málið 
verður tilbúið til meðferðar í dómskerfinu. 

Um miðjan ágúst í fyrra sendi Vilhjálmur H. 
Vilhjálmsson hæstaréttarlögmaður olíufélög-
unum bréf fyrir hönd ríkisins þar sem óskað 
var eftir viðurkenningu á bótaskyldu. Olíu-
félögin höfnuðu því á þeim grundvelli að 
samráðið hefði ekki valdið neinu tjóni og hófst 
þá undirbúningur að málsókn ríkisins.

Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins hefur 
það torveldað undirbúning málsins að hægt 
hefur gengið að fá upplýsingar sem liggja hjá 

stjórnvöldum um viðskipti við olíufélögin á 
fyrrnefndu tímabili. Stærstu einstöku við-
skiptavinir ríkisins voru Landhelgis gæslan, 
lögreglan og Vegagerðin. Líklegt má telja að 
bótakrafan nemi tugum ef ekki hundruðum 
milljóna króna en Vilhjálmur, sem annast málið 
fyrir hönd ríkisins, vildi ekki tjá sig um það. 
Hann sagði vinnu við málið þó í fullum gangi.

Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra 
segir nauðsynlegt að kanna hvers vegna svo 
langur tími hafi liðið. „Það er óþolandi fyrir 
skattborgarana að þetta taki svona langan tíma 
og mér finnst eðlilegt að kannað sé hvað 
veldur. Almennt þarf að vinna að málum sem 
þessum hratt og vel.“

Jóhannes Gunnarsson, formaður Neytenda-

samtakanna, segir áhugaleysi stjórnvalda á 
málinu með ólíkindum. „Árið 2001 komst upp 
um samráðið. Í lok árs 2007 hafa stjórnvöld í 
landinu ekki sýnt málinu neinn áhuga og það 
hefur ekki verið tekið fyrir í dómskerfinu. 
Kröfur í málinu geta fyrnst og þær elstu eru 
líklega byrjaðar að gera það, sem bitnar á 
skattborgurunum sem eiga heimtingu á því að 
stjórnvöld gæti hagsmuna þeirra,“ segir 
Jóhannes. Hann telur stjórnvöld ekki geta 
afsakað þetta áhugaleysi með neinum hætti. 
„Dómur hefur gengið í prófmáli okkar 
skjólstæðings [Sigurðar Hreinssonar] en í því 
máli lágu ekki fyrir upplýsingar um útboð eða 
þess háttar og það er að mörgu leyti flóknara 
en mál ríkisins.“  - mh

Ríkið tefur olíusamráðsmál
Bótakrafa vegna máls ríkisins á hendur olíufélögunum er ekki enn tilbúin þrátt fyrir að sextán mánuðir 
séu síðan undirbúningur að málinu hófst. Óþolandi fyrir skattborgarana, segir Björgvin G. Sigurðsson.
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Ingibjörg Reynisdóttir á upplýstan stein sem 
fyllir hana af orku.
Ingibjörg Reynisdóttir á orkustein sem hún segir 

þann flottasta á byggðu bóli. „Ég fékk hann í 

afmælis gjöf frá æskuvinkonum mínum í f
Hann hefur englaorku ogHan

Ingólfsstræti þar sem ein vinkona hennar vinnur. 

„Ég er svolítið gefin fyrir kukl og andleg málefni og 

er mjög forvitin um tilveru okkar hér á jörðinni
Steinninn höfðar því vel til mín “Ingibjörgu v i i

Sá flottasti á byggðu bóli

Æskuvinkonur Ingibjargar gáfu henni orkusteininn í fyrra og hefur hún ekki slökkt á honum síðan.  
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KLAUSTURVÖRURÍ nýrri verslun í Garða-stræti fæst gæðavara, handunnin af nunnum og munkum í evrópskum klaustrum.
JÓL 4

HANDVERKSSÝNINGSamtökin Handverk og hönnun standa fyrir sölu-sýningu á hagnýtu íslensku handverki í Aðalstræti 10.JÓL 2
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Endaraðhús við Hólmatún á Álftanesi er til sölu 
hjá Fasteignasölunni Ási og er laust strax. K omið er inn í forstofu með flísum á gólfi. Fuln-

ingarglerhurð er milli hennar og íbúðarinnar. 
Úr forstofunni er líka gengið í bílskúrinn. 

Gott hol er með flísum á gólfi, skáp og útgangi út á 
lóð. Eldhúsið er með flísum á gólfi og milli skáp Þ
er borðkrókur Stofan

Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf. Þar er sturta, 
innrétting, tengi fyrir þvottavél og gluggi. 

Allar innréttingar eru sérsmíðaðar úr hlyni og 
sprautulakkaðar hvítar, bæði í eldhúsi, holi, stofu, 
baði og herbergjum. Gólfefni eru svartar flísar/nátt-
úrusteinn og parkettið er hlynur. Hurðir eru ú b
Því er óhætt að s j

Með útsýni yfir hafið

Endaraðhúsið stendur á eignarlóð.

„Við erum aldrei of upptekinn fyrir þig “
Ekki heldur um jólin.Gleðileg Jól

og farsælt komandi ár

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Áslaug María
Sölufulltrúi
8200 301
aslaug@remax.is

Eir
Sölufulltrúi
660 6085
eir@remax.is

Benedikt
Sölufulltrúi
661 7788
benolafs@remax.is

Edda HrafnhildurSölufulltrúi
896 6694
edda@remax.is

Hilmar
Sölufulltrúi
892 2982
hilmarosk@remax.is

Stefán Páll Jónsson Löggiltur fasteignasali

INGIBJÖRG REYNISDÓTTIR

Á upplýstan stein sem 
fyllir hana af orku
heimili jól

          Í MIÐJU BLAÐSINS

FASTEIGNIR

Með útsýni 
yfir hafið
Sérblað um fasteignir

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

Alltaf að 
fást við 
eldfim efni

Einar Karl 
Haraldsson er 

sextugur.
TÍMAMÓT 22

18 ára í New York
Myndlistarmanninum Þorbirni Ein-
ari Guðmundssyni hefur verið boðið 
að sýna í New York á næsta ári.

FÓLK 31

Afrísk áhrif
Bergljót Arnalds 
gerir barnabók 
með lista-
mönnum 
frá Kongó.

FÓLK 38

HVESSIR SMÁM SAMAN Í dag 
verður vaxandi suðaustan átt, 10-18 
m/s sunnan og austan til, annars 
hægari. Hvessir víða annars staðar 
síðdegis og í kvöld. Rigning um 
mest allt land eftir hádegi. Hiti 2-10 
stig, mildast suðaustan til.  
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SLYS Fingur skarst af átta ára 
gamalli stúlku sem var gestur 
sundlaugarinnar í Laugardal á 
laugardag.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins flækti stúlkan vísifingur 
hægri handar í vírfestingu á 
viðvörunarskilti við heitan pott. 
Stúlkan datt og við það skarst 
fingurinn af. Stúlkan var flutt á 
Landspítalann í Fossvogi þar sem 
hún gekkst undir flókna aðgerð. 
Ekki er ljóst að svo stöddu hvort 
stúlkan heldur fingrinum.  - þo

Slys í Laugardalslaug:

Fingur skarst af 
barni í sundi

DÝRALÍF Minkur hefur valdið 
miklum skaða í teistuvarpi á 
Ströndum.  Fuglafræðingarnir 
Jón Hallur Jóhannsson og Björk 
Guðjónsdóttir telja að grípa þurfi 
til sérstakra aðgerða til að koma í 
veg fyrir að teistuvarp þar líði 
undir lok. Þetta kemur fram á 
strandir.is.  

Samkvæmt rannsóknum Jóns 
og Bjarkar hafa vegna minksins 
engir ungar komist upp sum árin í 
einstökum vörpum.  - vþ

Teistur í hættu á Ströndum:

Minkurinn 
ógnar varpi

HUGVIT „Ég er gítarleikari sjálfur 
og veit að það er viðvarandi 
vandamál að hafa gítarinn rétt 
stilltan. Þetta vandamál þekkja 
allir sem farið hafa á útihátíðir. 
Þannig fékk ég hugmyndina og 
vonandi nýtist þetta um næstu 
verslunarmannahelgi,“ segir 
Guðmundur Freyr Jónasson, 
meistaranemi í tölvunarfræði við 
Háskóla Íslands. 

Guðmundur Freyr hefur hann-
að gítarstilli í gegnum farsíma 
ásamt leiðbeinanda sínum, 
Jóhanni P. Malmquist prófessor. 
Guðmundur Freyr segir lausnina 

einfalda og skilvirka. „Sá sem 
þarf að stilla gítar annað hvort 
hringir inn í þjónustumiðstöð eða 
notar forrit í farsímanum. Þetta 

virkar á svipaðan hátt og ýmsir 
leikir sem nú eru í farsímum. For-
ritið ber tóna frá gítarnum saman 
við staðlaða tóna. Síðan er frá-
vikið frá réttum tón sýnt á mynd-
rænan hátt í skjá símans. Í stað 
hinna hefðbundnu tóngjafa er því 
komin handhæg aðferð til að stilla 
gítar.“ 

Verkefnið var verðlaunað af 
Háskóla Íslands nýlega og Jóhann 
og Guðmundur Freyr vinna nú að 
viðskiptaáætlun og markaðssetn-
ingu sprotafyrirtækis sem verður 
stofnað um framgang hugmyndar-
innar.   - shá

Íslenskir hugvitsmenn ætla að stofna sprotafyrirtæki byggt á uppfinningu:

Stilla gítar í gegnum farsíma

GEITAHIRÐIR Í PALESTÍNU Ungur palestínskur geitahirðir skammt frá Ramallah á Vesturbakkanum leikur sér meðan hann bíður 
eftir kaupendum að geitunum. Á miðvikudaginn hefst hjá múslimum fórnarhátíðin Eid al Adha, sem haldin er til minningar um 
vilja Abrahams til að fórna syni sínum, og er þá til siðs að fórna geitum, kindum, kúm eða úlföldum. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Stefnir í einvígi
Arsenal og Man. Utd eru að stinga 
af í ensku úrvalsdeildinni.

ÍÞRÓTTIR 34

Á ÞJÓÐHÁTÍÐ Falskir tónar verða brátt úr 
sögunni í útilegum landsmanna.

VEÐRIÐ Í DAG
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VERSLUN Alls voru 965 tonn af 
kjöti flutt til landsins á síðasta 
ári, þar af 689 tonn frá ESB-
löndunum. Þetta kemur fram í 
svari landbúnaðarráðherra við 
fyrirspurn Þuríðar Backman, 
þingmanns Vinstri grænna.

Tæpur helmingur alls innflutts 
kjöts var fryst nautahakk, 441 
tonn. Um 100 tonn voru flutt inn 
af kjúklingum og svipað magn af 
nautalundum.

Fram kemur í svari ráðherra að 
engin sýni hafi verið tekin úr 
kjöti sem flutt var til landsins í 
fyrra. Áhætta af smiti hafi verið 
metin og ekki hafi verið talin þörf 
á sýnatöku.  - bj

Kjötinnflutningur á síðasta ári:

Alls 965 tonn 
flutt til landsins

KJÖT Um 106 tonn af frystum kjúkling-
um voru flutt til landsins í fyrra.

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Helgi, verður þetta ekki ótta-
legt breim?

„Nei, kötturinn á eftir að mala þetta!“

Cat Stevens vill setja upp söngleik í 
leikhúsi Helga Björnssonar, tónlistar- og 
leikhúsfrömuðar, í Berlín.

TYRKLAND, AP Tyrkneski herinn gerði í gærmorgun 
loftárásir á Kúrda í Írak. Sprengjum var varpað úr 
fimmtíu herþotum á nokkur þorp allt að 100 
kílómetra handan landamæranna. 

Þetta er mesta loftárás Tyrkja gegn Kúrdum á 
seinni árum. Í yfirlýsingu frá tyrkneska hernum 
segir að árásunum hafi verið beint gegn uppreisnar-
sveitum sem berjist fyrir stofnun sjálfstæðs ríkis 
Kúrda.

Tyrkneski herinn hefur undanfarið gert árásir á 
þessi sömu svæði með þungavopnum á jörðu niðri 
og úr herþyrlum. Einnig hafa borist óstaðfestar 
fregnir af einhverjum loftárásum úr herþotum.

Recep Tayyip Erdogan, forsætisráðherra Tyrk-
lands, hrósaði hernum fyrir frammistöðuna og sagði 
frekari árásir í vændum.

Tugþúsundir tyrkneskra hermanna hafa safnast 
saman við landamærin að Írak síðustu vikur og mán-

uði. Hernaðaruppbygging hófst eftir að liðsmenn 
kúrdasamtakanna PKK gerðu árásir á tyrkneska 
hermenn í haust. - gb

TYRKENSKI HERINN Tugþúsundir tyrkneskra hermanna hafa 
safnast saman við landamæri Íraks. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Tyrkneski herinn sendi fimmtíu herþotur yfir landamærin til Íraks:

Harðar loftárásir á Kúrda

VEÐURFAR Veður verður áfram 
vætusamt ef marka má veður-
spár. Votviðri verður á sunnan-
verðu landinu fram að næstu 
helgi en minni úrkoma annars 
staðar. 

Vind lægir þó nokkuð og þurfa 
landsmenn því væntanlega ekki 
að búast við óveðri eins og verið 
hefur á liðnum dögum. 

Hitastig lækkar um land allt á 
morgun en hækkar aftur á 
miðvikudag og helst líkast til ofan 
við frostmark fram að helgi. - vþ

Veðrið fer kólnandi:

Áfram væta í 
veðurkortunum

LÖGREGLUMÁL Ekki er enn ljóst 
hvað kom fyrir manninn sem 
ráfaði um miðborgina á laugar-
dag með stungusár á læri. Að 
sögn lögreglu hefur maðurinn 
ekki getað gert grein fyrir því 
hvernig hann hlaut áverkann.

Grunur leikur á að maðurinn 
hafi verið stunginn í húsi á 
Hverfis götu. Þaðan ráfaði hann 
niður á Skúlagötu og inn í verslun 
11-11 þar sem hann hneig niður. 
Maðurinn var fluttur þaðan á 
sjúkrahús þar sem gert var að 
sárum hans.

Enginn hefur verið yfirheyrður 
vegna málsins en rætt hefur 
verið við vitni. - þo

Stunginn í miðborginni:

Atburðarásin 
enn á huldu

BLÓÐSLÓÐ Á VITASTÍG Vitastíg var lokað 
tímabundið á laugardag meðan slökkvi-
liðið þreif blóðuga gangstéttina.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ÖRYGGISMÁL „Það væri æskilegt 
að hafa öfluga dráttarbáta hér 
við land vegna aukinna siglinga 
stórra flutningaskipa hér við 
land. Við teljum fulla þörf á að 
huga að kaupum á öðru kraft-
miklu skipi til viðbótar við nýtt 
varðskip sem væntanlegt er,“ 
segir Georg Lárusson, forstjóri 
Landhelgisgæslunnar. 

Mörg hundruð stór tankskip, 
með farma allt að 100 þúsund 
tonn af olíu og gasi, munu fara 
um lögsögu Íslands á leið sinni 
vestur um haf árið 2015, eftir 
einungis sjö ár. Landhelgis-
gæslan telur því gríðarlega mikil-
vægt að íslensk stjórnvöld geri 
ráðstafanir vegna þessarar ört 
vaxandi umferðar. Alþjóða sigl-
ingastofnunin (IMO) hefur nú 
nýverið samþykkt ákveðnar regl-
ur um siglingaleiðir skipa yfir 
5.000 tonnum að stærð og skipa 
með hættulega farma við SV-
land, undan Reykjanesi og í 
Faxaflóa og taka þær gildi 1. júlí 
á næsta ári.

Georg segir að óskastaðan væri 
að hægt væri að halda úti tveim-
ur öflugum dráttarskipum sem 
staðsett væru við helstu siglinga-
leiðir stórra flutningaskipa. „Við 
höfum bent á að það sé full þörf á 
öðru öflugu skipi. Nýja varðskip-
ið er hugsað sem fjölnota skip, og 
þar á meðal sem dráttarskip.“

Landhelgisgæslan hefur gert 
samstarfssamning við skipaum-
ferðarmiðstöðina Vardö VTS í 
Noregi. Meginhlutverk Vardö 
VTS er að fylgjast með skipa-
umferð og bregðast við ef hættu-
ástand skapast, til dæmis ef skip 

verða fyrir vélarbilun. Þá bregst 
stöðin við því með dráttarskipum 
sem tiltæk eru. 

Björn Bjarnason dómsmálaráð-
herra sagði þegar gengið var frá 
samningum um nýtt varðskip að 
með öðru skipi af sömu gerð yrðu 
öryggismál hér í góðu horfi hvað 

varðar auknar siglingar flutninga-
skipa við landið. 

Spurður hvort kaupa eigi nýtt 
annað fullkomið varðskip til lands-
ins segir Björn að engin ákvörðun 
hafi verið tekin um kaup á nýju 
skipi.

  svavar@frettabladid.is

Tvö dráttarskip eru 
æskileg við Ísland
Forstjóri Landhelgisgæslunnar telur æskilegt að tvö öflug dráttarskip séu hér 
við land. Dómsmálaráðherra telur að tvö ný varðskip þurfi til landsins vegna 
aukinna siglinga. Risaflutningaskip sigla um íslenska lögsögu í auknum mæli. 

DRÁTTARBÁTUR Stjórnvöld miða við 
að leigja stóra dráttarbáta ef þörf er á 
þeim. Ekki er grundvöllur fyrir rekstri 
þeirra hér.

NÝJA VARÐSKIPIÐ Mjög öflugt dráttar-
skip. Hefur meiri togkraft en dráttar-
bátarnir sem Norðmenn nota.

TÖLVUMYND/FRIÐJÓN FRIÐJÓNSSON

RISAOLÍUSKIPIÐ DUNDEE Skipin bera gríðarlegt magn af olíu. Verði skip sem 
þetta vélarvana skapast mikil hætta sem mögulegt er að bægja frá ef öflugt 
dráttarskip er nærri.

HEILBRIGÐISMÁL Deild heilabilaðra á Landakoti 
verður lokað 1. mars á næsta ári og sjúklingar 
færðir á eina deild auk þess sem tíu hvíldarpláss á 
spítalanum verða nýtt fyrir heilabilaða.

„Okkur er gert að hagræða upp á fjörutíu milljón-
ir á öldrunarsviði og það er gert með því að renna 
tveimur deildum saman og vonast til þess að 
starfsfólk færist milli deilda,“ segir Pálmi V. 
Jónsson, sviðstjóri lækninga á öldrunarsviði.

Átta rúm eru ónotuð vegna starfsmannaskorts á 
deildunum og mikill kostnaður er vegna yfirvinnu 
og aðkeyptrar þjónustu. 

Ingibjörg Hjaltadóttir, sviðstjóri hjúkrunar á 
öldrunarsviði, segir ekki hentugt að setja heilabilaða 
í hvíldarplássin sem losni því ekki hafi reynst vel að 
hafa heilabilaða á blandaðri deild.

Heilbrigðisráðuneytið bauð fyrir skömmu út 
tuttugu hvíldarpláss en ekki er ljóst hvort þau verði 
komin í gagnið þegar hvíldarplássunum á Landakoti 
verður lokað í mars. Síðastliðin tíu ár hafa plássin 
verið vel nýtt að sögn Ingibjargar og alla jafna eru 
um þrjátíu til fjörutíu manns á biðlista.

„Það sem gerir okkur mjög erfitt fyrir er hversu 
margir heilabilaðir bíða hjá okkur eftir að komast á 

hjúkrunarheimili. Á meðan bíður fólk á bráðadeild-
um spítalans, sem kemst ekki til okkar í endurhæf-
ingu og missir jafnvel getuna til að endurhæfast 
meðan það bíður,“ segir Ingibjörg.

 - eb

Öldrunarsvið Landspítalans hagræðir upp á fjörutíu milljónir króna:

Deild heilabilaðra á Landakoti lokað

ALDRAÐIR Um fimmtíu manns bíða á Landakoti eftir að kom-
ast á hjúkrunarheimili fyrir heilabilaða. Myndin er úr safni og 
tengist ekki efni fréttarinnar beint.  MYND/EINAR ÖRN

Innbrot á Húsavík
Nokkur ungmenni brutust inn í 
húsnæði á Húsavík í fyrrinótt. Engu 
var stolið en einhverjar skemmdir 
voru unnar á húsnæðinu, sem stóð 
autt. Að sögn lögreglu er vitað hverjir 
þarna voru á ferð og hefur verið rætt 
við þá.

LÖGREGLUFRÉTTIR

UNGVERJALAND Lögreglan í 
Ungverjalandi leitar manns sem 
sprautaði 150 lítrum af bensíni 
inn um afturrúðu bíls síns á 
bensínstöð í Nyiregyhaza. Að því 
loknu settist maðurinn aftur í 
bílstjórasætið, ók burt og skildi 
eftir sig bensínslóð á götunni.

„Þegar starfsfólk tók eftir því 
hvað hann var að gera var hann 
næstum búinn og keyrði svo burt 
áður en þau gátu stöðvað hann,“ 
sagði lögreglumaður. „Það kemur 
á óvart að ekki hafi liðið yfir hann 
af bensíngufunum.“

Lögreglu grunar að maðurinn 
hafi annað hvort verið mjög 
þreyttur eða kófdrukkinn.  - sgj

Annars hugar Ungverji:

Fyllti aftursæti 
bíls af bensíni

SPURNING DAGSINS
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EFNAHAGSMÁL Seðlabankinn tilkynnir á 
fimmtudag hvort breytingar verði á stýrivöxt-
um, en þeir standa í dag í 13,75 prósentum. 
Sérfræðingar sem rætt var við telja mestar 
líkur á því að bankinn hækki enn vextina.

Nú styttist í að fjögur ár verði liðin frá því 
verðbólgan var síðast innan verðbólgumark-
miða Seðlabankans og eðlilegt að spyrja hvort 
þessi aðferð til að halda niðri verðbólgunni 
virki. 

Aðalhagfræðingur Seðlabankans lýsti 
sjálfstæðri peningastefnu og fljótandi gengi 
fyrir svo lítið land sem hagfræðilegri 
tilraunastarfsemi í grein sem hann ritaði í 
Morgunblaðið nýlega. 

„Þeir tveir aðilar sem eiga að sjá um 
hagstjórnina hafa á undanförnum árum ekki 
verið að toga í sömu áttina,“ segir Ólafur 
Darri Andrason, hagfræðingur ASÍ. Samtökin 
hafa ítrekað gert athugasemdir við aukin 
ríkisútgjöld og skattalækkanir á sama tíma og 
Seðlabankinn hefur barist við að halda 
verðbólgu niðri. 

„Það er ekki alveg fullljóst hvort þetta kerfi 
gangi upp, en það sækja auðvitað að manni 
efasemdir þegar illa gengur svo lengi,“ segir 
Ólafur Darri. Hann sér tvo kosti í stöðunni. 
Annars vegar að búa áfram við sama kerfi en 
reyna að láta fjármál hins opinbera vinna 
betur með Seðlabankanum. Hinn kosturinn sé 
að sækja um fulla aðild að Evrópusambandinu 
og stefna að upptöku evrunnar.  

Til þess að Ísland geti tekið upp evruna með 
inngöngu í myntbandalagið þarf að uppfylla 
ströng skilyrði um stöðugleika. 

„Ég held að það sé nauðsynlegt fyrir okkur 
að uppfylla þau skilyrði hvort sem við ætlum 
að sækja um eða ekki, verkefnið er að koma á 
stöðugleika,“ segir Ólafur.

Sveinn Agnarsson, fræðimaður hjá Hag-
fræðistofnun Háskóla Íslands, er fylgjandi því 
að gefa Seðlabankanum meiri tíma til að 
sanna gildi peningastefnunnar. Aðstæður 
undanfarin ár hafi verið bankanum óhagstæð-
ar og enginn betri kostur sé í stöðunni.

„Ég myndi allavega vilja gefa þeim 
tækifæri áfram. Mér finnst óeðlilegt að tala 
um að fella burt verðbólgumarkmið, þau hafa 
ekki verið við lýði svo lengi,“ segir Sveinn.

Hann sér þrjá möguleika í stöðunni. Hann 
mælir með fyrsta kostinum, óbreyttum 
markmiðum. Annar möguleiki sé breytt 
peningamálastefna en með sjálfstæðum 
seðlabanka, til dæmis með inngripum á 
gjaldeyrismarkaði. 

Þriðji kosturinn sé svo upptaka erlendrar 
myntar. Sveinn bendir þó á að ætli menn að 
taka upp evruna með gagnkvæmri tryggingu 
sé það langt ferli. Miðað við það gengisflökt 
sem verið hafi á krónunni undanfarin ár muni 
taka langan tíma að ná þeim stöðugleika sem 
þurfi til að ganga í myntbandalagið.

Hann tekur þó undir með Ólafi Darra og 
segir að hvort sem stefnt sé á myntbandalagið 

eða ekki sé rökrétt fyrir stjórnvöld að vinna 
að auknum stöðugleika á komandi árum.

 brjann@frettabladid.is

Verðbólgumarkmið ekki 
staðist síðustu fjögur ár
Í hönd fer sjöunda árið síðan samkomulag um verðbólgumarkmið var handsalað. Markmiðin hafa ekki 
staðist í tæp fjögur ár. Sérfræðingar segja þó ekkert annað í stöðunni en að gefa tilrauninni meiri tíma.

STÝRIVAXTAHÆKKUN? Vegna aukinnar einkaneyslu og annarra þátta er líklegt að Seðlabankinn hækki stýrivexti á 
vaxtaákvörðunardegi á fimmtudag, að mati sérfræðinga. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

■ Samkomulag ríkisstjórnarinnar og Seðlabanka 
Íslands um verðbólgumarkmið var undirritað 
27. mars 2001, fyrir tæplega sjö árum. Stefnt 
var að því að verðbólga yrði innan við 2,5 
prósent.

■ Um þessar mundir eru þrjú ár og níu mánuðir 
síðan verðbólgan var síðast innan markmiða, 
í apríl 2004.

■ Eina tækið sem Seðlabankinn beitir gegn 
verðbólgunni er að hækka stýrivexti. Þeir eru 
nú 13,75 prósent. 

■ Verðbólga er nú 5,9 prósent, rúmlega tvöfalt 
hærri en að er stefnt.

VERÐBÓLGA OG STÝRIVEXTIR
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VESTMANNAEYJAR „Það er alveg 
ömurlegt þegar nokkrir einstakl-
ingar skemma svona viðburð sem 
hefur kostað mikla vinnu að skipu-
leggja,“ segir Kristinn E. Árna-
son, varaformaður nemendafélags 
Framhaldsskólans í Vestmanna-
eyjum, en mikil slagsmál brutust 
út á útskriftarballi skólans sem 
haldið var í Týsheimilinu á föstu-
dagskvöld. 

Lögreglan í Vestmannaeyjum 
var þrisvar sinnum kölluð á stað-
inn vegna slagsmála og dyravörð-
ur missti tönn í átökum við ball-
gest. Ballið var stöðvað klukkan 
þrjú og staðurinn rýmdur. Að sögn 
lögreglu var enginn handtekinn 

vegna látanna en þó má búast við 
eftirmálum vegna tannarinnar. 

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins brutust slagsmálin út 
þegar piltur úr Vestmannaeyjum 
hugðist kýla Selfyssing sem hann 
kvaðst eiga eitthvað sökótt við. 
Mennirnir slógust og að lokum fór 
svo að Selfyssingurinn þorði ekki 
út af ballinu nema í lögreglufylgd 
af ótta við pilta sem biðu hans 
fyrir utan staðinn og ætluðu að 
lúskra á honum. 

Kristinn segir að slagsmálin 
hafi einskorðast við anddyrið og 
bílaplanið en þeir sem hafi verið 
inni á ballinu sjálfu hafi skemmt 
sér vel. - þo

Slagsmál brutust út á útskriftarballi Framhaldsskólans í Vestmannaeyjum:

Dyravörður missti tönn á skólaballi

TÝSHEIMILIÐ Útskriftarballið var haldið 
í Týsheimilinu. Ballið var leyst upp klukk-
an þrjú.

MYND/ÓSKAR FRIÐIRKSSON

NOREGUR Rússar vilja hafa aukin 
áhrif á stjórnsýslu heimsskauta-
eyjaklasans Svalbarða, sam-
kvæmt vef norska dagblaðsins 
Aftenposten. 

Rússneskir ráðamenn hafa lýst 
því yfir að þeir hafi hagsmuna að 
gæta á eyjunum. Að undanförnu 
hafa Rússar unnið markvisst að 
því að auka hernaðarumsvif sín á 
norðurheimsskautasvæðinu. 
Yfirlýsing þeirra varðandi stöðu 
sína á Svalbarða kemur Norð-
mönnum því ekki á óvart. 

Sem stendur búa um fimm 
hundruð Rússar á Svalbarða en 
margt bendir til að sú tala muni 
hækka á næstunni. - vþ

Hernaðarumsvif á Svalbarða:

Rússar vilja 
auka áhrif sín

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á 
höfuðborgarsvæðinu rannsakar 
meinta nauðgun sem mun hafa átt 
sér stað í miðborg Reykjavíkur 
aðfaranótt sunnudags.

Kona var flutt á neyðarmóttöku 
en grunur leikur á að henni hafi 
verið nauðgað á skemmtistað. Að 
sögn lögreglu er rannsókn 
málsins á frumstigi og því engar 
upplýsingar að fá um málið að 
svo stöddu. 

Þá voru sex líkamsárásir 
tilkynntar lögreglu um nóttina, 
allar minniháttar. - þo

Kona flutt á neyðarmóttöku:

Nauðgun til 
rannsóknar

DANMÖRK Danskir vísindamenn 
íhuga hvort hækka eigi 
viðbúnaðar stig þar í landi vegna 
fuglaflensutilfellis sem kom 
nýverið upp í fuglum á kjúklinga-
búi norðan við Berlín, höfuðborg 
Þýskalands. Frá þessu var skýrt á 
vef dagblaðsins Politiken í gær. 

Vísindamennirnir sóttu 
sérlegan neyðarfund um viðbún-
aðarstigið, en þar sem óvíst var 
hvort flensan hefði borist til 
Danmerkur var engin ákvörðun 
tekin á fundinum að svo stöddu. 

Þó er danskur almenningur 
hvattur til þess að tilkynna 
yfirvöldum um tilfelli sjálfdauðra 
villtra fugla. - vþ

Fundað um fuglaflensu:

Danir óttast 
fuglaflensuna

SVALBARÐI Rússar hafa sagst vilja 
gæta hagsmuna sinna á eyjunum.

GENGIÐ 14.12.2007

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

119,5766
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 62,00  62,30

125,85  126,47

 90,16  90,66

12,081  12,151

11,333  11,399

 9,552  9,608

0,5499  0,5531

 97,60  98,18

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

Jólaóskir



... 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.! 



6  17. desember 2007  MÁNUDAGUR

HUGSAÐU VEL UM HÚÐINA

ÞÚ FÆRÐ DECUBAL
Í NÆSTA APÓTEKI

SENDU JÓLAPAKKANA flugfelag.is
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1-10 KG Á

FRÁ 1 – 10 KG, FYRIR AÐEINS 800 KR. 

Tilboðið gildir frá 10. til  18. desember.

Með fíkniefni á Draugabar
Lögreglan á Selfossi handtók í 
fyrrinótt mann á Draugabarnum 
á Stokkseyri eftir ábendingar frá 
dyraverði um að maðurinn væri með 
fíkniefni. Lítilræði af hvítu efni fannst 
á manninum, líklega ætlað til eigin 
neyslu.

LÖGREGLUFRÉTTIR

ÍRAK, AP Breski herinn fór í gær 
frá Basra-héraði í Írak og afhenti 
heimamönnum formlega yfir-
stjórn öryggismála í héraðinu. 
Þar með eru öryggismál í níu af 
átján héruðum Íraks komin undir 
stjórn heimamanna.

„Við ætlum að halda áfram að 
aðstoða við þjálfun öryggissveita 
í Basra,“ sagði Graham Binns her-
foringi, yfirmaður breska herliðs-
ins í Basra, við þetta tækifæri. 
„En við erum gestir í landi ykkar 
og munum haga okkur í samræmi 
við það.“

Fyrstu mánuðina eftir innrás-
ina í Írak voru 40 þúsund breskir 
hermenn í landinu. Þeir eru nú 
4.500 og verður fækkað í 2.000 
fyrir vorið. Bretar segjast þó ætla 
að vera áfram til taks til að aðstoða 
Íraka ef hörð átök brjótast út.

„Enn er mikið ofbeldi í þessu 
samfélagi, og á því þarf að taka, 
en það eru íraskir ráðamenn sem 
þurfa að taka á því,“ segir David 

Miliband, utanríkisráðherra 
Breta, sem tók þátt í afhendingar-
athöfn sem efnt var til á flugvell-
inum í Basra.

Í Bretlandi hefur allt frá upp-
hafi verið lítill stuðningur við 
þátttöku breska hersins í hernað-
inum í Írak. Alls hafa 174 breskir 
hermenn látið lífið í Írak frá því 
innrásin hófst í mars árið 2003. 

Bandaríski herinn hefur enn í 
sínum höndum stjórn í níu héruð-
um Íraks, þar á meðal á verstu 
átakasvæðunum í Diyala og 
Anbar, ásamt höfuðborginni Bag-
dad.

Í janúar síðastliðnum fullyrti 
George W. Bush Bandaríkjafor-
seti að í nóvember yrðu heima-
menn tilbúnir til þess að taka að 
sér stjórn öryggismála í landinu 
öllu. 

Íbúar í Bagdad sögðust sumir 
tortryggnir á að íraskir hermenn 
væru í stakk búnir til að taka að 
sér stjórn öryggismála í Basra, en 

margir sögðu þetta skref í rétta 
átt. „Ég vona að þessu verði fylgt 
eftir með sams konar áföngum 
víðar  í landinu. Þessi skref eru af 
hinu góða fyrir Íraka,“ segir 
Awatif Qazaz, kona sem býr í Bag-
dad.

Basra-hérað er syðst í Írak þar 
sem sjía-múslimar eru í yfirgnæf-
andi meirihluta. Bandarískir emb-
ættismenn hafa látið í ljós ótta um 
að valdatóm geti myndast í suður-
hluta landsins eftir brotthvarf 
breska hersins. 

 gudsteinn@frettabladid.is

Basra-hérað afhent
Breski herinn hefur afhent heimamönnum Basra-hérað syðst í Írak, en verður 
þó áfram til taks ef á þarf að halda og aðstoðar við þjálfun íraskra hermanna. 
Breskum hermönnum í Írak verður fækkað úr 4.500 í 2.000 fyrir vorið. 

ÍRASKI HERINN TEKINN VIÐ Íraskir sérsveitarmenn í Basra að lokinni afhendingarathöfninni í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Enn er mikið ofbeldi í 
þessu samfélagi, og á því 

þarf að taka, en það eru íraskir 
ráðamenn sem þurfa að taka á 
því.

DAVID MILIBAND
UTANRÍKISRÁÐHERRA BRETA

MENNING „Við erum sannfærð um 
að útsendingin eigi eftir að falla í 
góðan jarðveg og vonum að þetta 
verði fastur liður í jóladag-
skránni héðan í frá,“ segir Pálmi 
Guðmundsson, dagskrárstjóri 
Stöðvar tvö, en aftansöng Grafar-
vogskirkju verður sjónvarpað 
beint á Stöð tvö og vefmiðlinum 
Vísi á aðfangadagskvöld. 

Séra Vigfús Þór Árnason, 
sóknar prestur í Grafarvogs-
kirkju, er að vonum ánægður 
með útsendinguna. „Mér finnst 
þetta ákaflega skemmtilegt og er 
viss um að fjölmargir eiga eftir 
að fylgjast með, ekki síst Íslend-
ingar sem búa erlendis og geta 

nú í fyrsta sinn horft á aftansöng 
á vef Vísis,“ segir Vigfús. 

Vigfús segir að þrátt fyrir sjón-
varpsútsendinguna verði athöfn-
in á engan hátt með öðrum hætti 
en  sóknarbörnin eiga að venjast. 
„Þetta verður hátíðleg samveru-
stund. Egill Ólafsson syngur ein-
söng líkt og hann hefur gert hjá 
okkur í meira en áratug og kór-
inn verður á sínum stað,“ segir 
séra Vigfús. 

Hjörleifur Valsson fiðluleikari-
sér um undirspil ásamt fleiri tón-
listarmönnum og Hörður Braga-
son organisti verður við orgelið. 

Útsending Stöðvar tvö og Vísis  
hefst klukkan sex á aðfangadags-
kvöld.

 - þo

Heimsbyggðin getur fylgst með jólamessu í Grafarvogskirkju á Stöð tvö og Vísi:

Aftansöngnum sjónvarpað

SÉRA VIGFÚS Í GRAFARVOGSKIRKJU 
Aldrei hafa jafn margir átt völ á að horfa 
á íslenskan aftansöng í beinni útsend-
ingu á aðfangadagskvöld.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ÚTIVIST Þrátt fyrir að vetur standi nú sem hæst hefur 
skíðafæri á landinu eitthvað látið á sér standa. 
Þannig var lokað á flestum skíðasvæðum landsins 
nú um helgina og alls óvíst með opnanir á næstunni. 

Lokað var á skíðasvæði höfuðborgarbúa í Bláfjöll-
um þar sem ekki var nægur snjór í brekkunum.

Í Skálafelli var einnig lokað sökum snjóleysis. 
Nokkurn snjó mátti þar finna á neðra svæðinu, en 
nánast snjólaust var meðfram stólalyftunni. 

Á Ísafirði hefur gönguskíðasvæðið verið opið 
undanfarið en svigskíðasvæðið var aftur á móti 
lokað vegna snjóleysis.

Íbúar Austurlands komust ekki heldur á skíði um 
helgina þar sem að skíðasvæðið í Oddsskarði var 
lokað. 

Skíðasvæðið á Siglufirði var lokað um helgina og 
óvíst hvenær það verður opnað. Skíðasvæðið á 
Dalvík var lokað um helgina en verður opnað í dag. 

Skíðasvæðin í Hlíðarfjalli og á Sauðarkróki voru 
aftur á móti opin um helgina. Þar var nægur snjór 
og gott skíðafæri þrátt fyrir hlýindin.

„Við höfum opið í hlíðunum sem við erum búin að 
framleiða snjó í. Spáin er ágæt þannig að við 

verðum með opið fram að jólum. Við stefnum svo að 
því að hafa allar skíðaleiðir opnar á milli jóla og 
nýárs“ segir Guðmundur Karl Jónsson, forstöðu-
maður Hlíðarfjalls.  - vþ

Snjóleysi á flestum skíðasvæðum landsins og útlitið ekki bjart um jólin: 

Útlitið er best í Hlíðarfjalli

SKÍÐAFÓLK Það er ekki víða á landinu sem hægt er að stunda 
skíðaíþróttina um þessar mundir.

Á að fræða grunnskólabörn um 
alnæmi og öruggt kynlíf?

Já 93,4%
 Nei 6,6%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Heggur þú þitt eigið jólatré?

Segðu þína skoðun á visir.is

Laminn í heimahúsi á Hellu
Maður var fluttur á Heilsugæslustöð-
ina á Hvolsvelli á laugardagskvöld 
eftir líkamsárás í heimahúsi á Hellu. 
Þar hafði kastast í kekki milli manna 
með fyrrgreindum afleiðingum. Eng-
inn var handtekinn vegna málsins.

LÖGREGLUFRÉTTIR

PAKISTAN, AP Stjórnarandstæðing-
ar í Pakistan segjast ætla að 
breyta stjórnarskrá landsins 
aftur til fyrra horfs, komist þeir 
til valda í þingkosningum í 
janúar.

Pervez Musharraf aflétti á 
laugardag neyðarástandi, sem 
hann lýsti yfir í byrjun nóvember. 
Daginn áður hafði hann breytt 
ákvæðum stjórnarskrárinnar um 
forsetakosningar.

Helstu dagblöð Pakistans 
hrósuðu Musharraf fyrir að 
aflétta neyðarástandinu, en 
gagnrýndu hann jafnframt fyrir 
að breyta stjórnarskránni.

 - gb

Stjórnarandstaðan í Pakistan:

Hyggst ógilda 
breytingarnar

KJÖRKASSINN
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22.900 kr.
Verð:

Langar þig að gleðja einhvern sérstaklega mikið um jólin? 
Jólagjafabréf Iceland Express gefur þeim sem þér þykir vænt 
um spennandi fyrirheit á nýju ári, hvert sem hugurinn leitar.

Bókaðu vel heppnaða jólagjöf á www.icelandexpress.is 

Gjafabréfið gildir sem flug fram og til baka með sköttum og gjöldum til eins af 15 áfangastöðum 
Iceland Express í Evrópu. Bókunartímabil jólagjafabréfsins er frá 26. desember til 31. janúar 
2008 og eftir það gildir gjafabréfið sem inneign í 2 ár. Jólagjafabréfið gildir í flug á tímabilinu 15. 
janúar til 30. júní 2008. Sætaframboð er takmarkað.

Hann fékk Berlín, 
hún fékk Barcelona...

Jólagjafabréf Iceland Express hittir beint í mark

Berlín, Friedrichshafen, Frankfurt Hahn, London, 
Kaupmannahöfn, Billund, Stokkhólmur, Gautaborg, Ósló, 
Eindhoven, París, Basel, Alicante, Barcelona og Varsjá

15 áfangastaðir í Evrópu
en, Fra

staðir í Evrópu

Jólaglaðningur

10 heppnir kaupendur

jólagjafabréfa eiga 

möguleika á að vinna

ferð fram og til baka

til hvaða áfangastaðar

Iceland Express sem er!

Kryddaðu eldhúsið
með heimilistækjum
frá Siemens.

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is

Espressó-kaffivélar,
bjóðum upp á mikið úrval.
Tilvalin jólagjöf handa
heimilisfólkinu.

Heimilistæki, stór og smá,
ljós, símar, pottar og
pönnur.

DÓMSMÁL Mál íslenska ríkisins 
gegn olíufélögunum snýst öðru 
fremur um kaup á olíu fyrir farar-
tæki Landhelgisgæslunnar, lög-
reglunnar og Vegagerðarinnar, 
þar á meðal varðskip og þyrlur, á 
árunum 1993 til og með meirihluta 
árs 2001.

Líklegt má telja að bótakrafan 
taki mið af útboðum á haustmán-
uðum 1996 en ekkert liggur fyrir 
um það enn þar sem bótakrafan er 
ekki tilbúin. 

Lögmenn olíufélaganna höfnuðu 
viðurkenningu á bótaskyldu þar 
sem þeir töldu samráðið ekki hafa 
valdið neinu fjárhagstjóni fyrir 
ríkið.

Deilt hefur verið um það í öðrum 
dómsmálum er tengjast samráð-
inu hvort brot séu fyrnd. Ekkert 
liggur fyrir um að svo sé í þessu 
máli, samkvæmt lögmönnum sem 
Fréttablaðið ræddi við.

Í Fréttablaðinu 30. ágúst í fyrra 
staðfesti Jóhannes Tómasson, upp-
lýsingafulltrúi í samgönguráðu-
neytinu, að líklega gæti krafan 
vegna viðskipta Vegagerðarinnar 
numið um 178 milljónum króna. 
Skeljungur og Olís áttu að stærst-
um hluta í viðskiptum við ráðu-
neytið. 

Samráðið fyrir útboðin 1996 er 
óumdeilt en samkeppnisyfirvöld 
komu upp um það, eins og mörg 
önnur einstök samráðstilvik olíu-
félaganna, með rannsókn eftir 
húsleitir. Þeirri rannsókn lauk 
með því að félögin voru sektuð um 
1,5 milljarða króna. 

Forstjórar olíufélaganna, Krist-
inn Björnsson, Geir Magnússon og 
Einar Benediktsson, hittust meðal 
annars á fundum 2. ágúst, 7. ágúst 
og 5. september 1996 en útboð 
vegna olíukaupa ríkisins fóru 
fram skömmu síðar. Í skýrslu sam-
keppnisyfirvalda vegna samráðs 
olíufélaganna kemur fram að for-
stjórarnir hafi hist á fundi 12. 
september sama ár og rætt tillög-
ur Kristins um verðtilboð félag-
anna. Í fundargerð Olíufélagsins 
frá 10. september kemur sérstak-
lega fram að unnið hafi verið að 
því að tryggja „framlegð af við-
skiptum við opinbera aðila“.

Við rannsókn samkeppnisyfir-
valda á samráðinu fannst skjal í 
fórum Kristins þar sem segir að 
„sala verði gerð upp þannig að 
Skeljungur hf. gefur hinum félög-
unum upp sölu til opinberra fyrir-
tækja á 3ja mánaða fresti“.

 magnush@frettabladid.is

Samráð fyrir 
útboð 1996 
kjarni málsins
Samráð fyrir útboð vegna olíukaupa Landhelgis-
gæslunnar, lögreglunnar og Vegagerðarinnar er 
óumdeilt. Lögmenn olíufélaganna telja ekkert fjár-
hagstjón hafi orðið og hafa hafnað bótaskyldu.

ALÞINGI Frumvörp um flutning 
verkefna milli ráðuneyta voru 
samþykkt á Alþingi á föstudag. 
Þingmenn Vinstri grænna gagn-
rýndu ríkisstjórnina fyrir ófag-
leg vinnubrögð í málinu. Atli 
Gíslason, þingmaður Vinstri 
grænna, sagðist draga það stór-
lega í efa að breytingarnar leiddu 
til hagræðingar.

Samkvæmt tveimur frum-
vörpum ríkisstjórnarinnar verða 
ýmis verkefni flutt á milli ráðu-
neyta. Málefni almannatrygginga 
verða að mestu færð úr heilbrigð-
isráðuneyti í félags mála ráðu-
neyti. Sveitarstjórnarmál verða 
færð frá félagsmálaráðuneyti til 

samgönguráðuneytis og ferða-
mál frá samgönguráðuneyti til 
iðnaðarráðuneytis, svo fátt eitt 
sé nefnt.

Atli sagði ýmis atriði hafa 
verið gagnrýnd af umsagnar-
aðilum þegar frumvarpið var til 
umræðu í þingnefndum. Val-
gerður Sverrisdóttir, þingmaður 
Framsóknarflokksins, sagði 
frumvarpið „mikinn óskapnað“.

Samkvæmt frumvarpi um 
almannatryggingar verður sér-
stök stofnun sett á fót sem sér 
um þann hluta almannatrygginga 
sem verður áfram í umsjón heil-
brigðisráðuneytis. Vinstri græn 
gagnrýndu að lög um þessa 

stofnun væru ekki til staðar og 
að heilbrigðisráðherra fengi að 
setja hana á fót án samráðs við 
Alþingi.

„Þessi stofnun virðist eiga að 
fá veigamikið hlutverk sem inn-
kaupandi á velferðarþjónustu, 
sem margt bendir til að ríkis-
stjórnin ætli í stórauknum mæli 
að færa yfir á einkamarkað,“ 
sagði Steingrímur J. Sigfússon, 
formaður Vinstri grænna. Hann 
óskaði eftir að ákvæðið um stofn-
unina yrði fellt út úr frumvarp-
inu. Því var hafnað.

„Við eigum að vera umburðar-
lynd þegar ríkisstjórnin óskar 
eftir að breyta sínu skipulagi, í 
stað þess að finna því allt til for-
áttu,“ sagði Lúðvík Bergvinsson, 
þingflokksformaður Sam fylk-
ingar innar.  - sgj

Minnihlutinn gagnrýndi vinnubrögð ríkisstjórnar og sagði hagræðingu ólíklega:

Ýmis verkefni flutt á milli ráðuneyta

FERÐAÞJÓNUSTA Málefni ferðaþjónust-
unnar verða flutt frá samgönguráðuneyti 
til iðnaðarráðuneytis.

LÖGREGLUMENN VIÐ STÖRF Kaup á olíu fyrir farartæki lögreglunnar eru meðal máls-
atriða í máli íslenska ríkisins gegn olíufélögunum. 

EDINBORG, AP Bandaríkjastjórn 
hefur ákveðið að draga úr 
þrýstingi á bandamenn í NATO 
að þeir leggi til fleiri hermenn 
til hinnar vopnuðu baráttu gegn 
uppreisnarmönnum í Afganistan. 

Eftir tveggja daga viðræður í 
Edinborg með starfsbræðrum 
sínum frá Bretlandi, Kanada og 
fimm öðrum NATO-ríkjum, 
hverra hermenn bera hitann og 

þungann af átökunum í suður- og 
austurhluta Afganistans, sagði 
Robert Gates, varnarmálaráð-
herra Bandaríkjanna, að hann 
myndi áfram mæla fyrir því að 
bandamenn legðu meira af mörk-
um. En með tilliti til „pólitísks 
veruleika“ sem evrópskar ríkis-
stjórnir stæðu frammi fyrir 
myndi hann fara fínna í það hér 
eftir.  - aa

Robert Gates varnarmálaráðherra um bandamenn:

Dregur úr þrýstingi
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Víxlar Icebank hf. teknir til 
viðskipta á OMX Nordic 
Exhcange Iceland
Icebank hf., kt. 681086-1379, hefur birt lýsingar vegna víxla bankans sem verða teknir 

til viðskipta á OMX Nordic Exchange Iceland. Lýsingarnar eru aðgengilegar almenningi 

frá og með 17. desember 2007 og er hægt að nálgast í 1 ár frá útgáfudegi á vefsetri 

útgefanda, www. icebank.is, og í prentuðu formi hjá útgefanda að Rauðarárstíg 27, 

105 Reykjavík.  

Eftirfarandi víxlafl okkar verða teknir til viðskipta:

Víxlafl okkur að fjárhæð 3.000.000.000 kr. var gefi nn út þann 3. desember 2007 

og verður tekinn til viðskipta í OMX Nordic Exchange Iceland 19. desember 2007. 

Auðkenni fl okksins í OMX Nordic Exchange Iceland verður ICB 08 1112. Víxlarnir eru 

vaxtalaus eingreiðslubréf sem skulu endurgreiðast þann 12. nóvember 2008.

Víxlafl okkur að fjárhæð 3.000.000.000 kr. var gefi nn út þann 3. desember 2007 

og verða 2.000.000.000 kr. teknar til viðskipta á OMX Nordic Exchange Iceland hf. 

19. desember 2007. Auðkenni fl okksins í OMX Nordic Exchange Iceland verður ICB 

08 1217. Víxlarnir eru vaxtalaus eingreiðslubréf sem skulu endurgreiðast þann 17. 

desember 2008.

Umsjónaraðili skráningarinnar í OMX Nordic Exchange Iceland er Icebank hf.

17. desember 2007

VEISLUBAKKAR
MEÐ LITLUM
FYRIRVARA

554 6999 |  www.jumbo.is

TORTILLA
& PÓLARBRAUÐ

3.480 kr.

RAUÐRAUÐ
3.48848000 kkr.rr
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SMÁRALIND SÍMI 545 1550      GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500      KRINGLUNNI SÍMI 545 1580
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Skíðapakkar  
15% afsláttur

ARGENTÍNA, AP Cristina Fernandez, 
nýr forseti Argentínu, hefur 
brugðist ókvæða við bandarísk-
um kenningum um að ferðataska 

full af reiðufé 
sem var gerð 
upptæk af 
argentínskum 
tollvörðum í 
ágúst hafi verið 
ætluð sem 
styrkur frá 
Venesúelafor-
seta til fram-
boðsbaráttu 
hennar. Kallaði 

hún aðdróttanirnar dæmi um  
„sorp í alþjóðastjórnmálum“.  

Bandarískir saksóknarar halda 
því fram að dollararnir 800.000 
sem í töskunni voru hafi verið 
ætlaðir til styrktar kosningabar-
áttu Fernandez. Þeir hafi 
sannanir fyrir því að þá sem 
tengist málinu sé að finna allt 
upp í æðstu raðir ráðamanna í 
Venesúela. Venesúelaforseti 
segir málið „uppspunnið 
hneyksli“.  - aa

Reiðufjárfundur í Argentínu: 

Sakir bornar á 
Venesúelastjórn

CRISTINA 
FERNANDEZ

REYKJAVÍK Óttar M. Norðfjörð 
heimspekingur hefur boðað til 
fundar um málefni miðbæjar 
Reykjavíkur. Í fundarboðinu 
segir að til standi að rífa hundrað 
byggingar í miðborginni, ryðja 
eigi Kolaportinu fyrir bílastæði 
og breyta eigi gamla miðbænum 
í Mjóddina.

„Það er ekki ætlunin að stofna 
ný samtök enda eru þau nú þegar 
til,“ segir Óttar og vísar þar til 
Torfusamtakanna. „Við viljum 
virkja þann höfuðlausa her fólks 
sem hingað til hefur bölvað niður-
rifi húsanna hvert í sínu horni. 
Þetta er spurning um nú eða 
aldrei, því á næsta ári verða 

húsin horfin,“ heldur Óttar áfram 
og segist hafa fengið góð við-
brögð við fundarboðinu. 

Snorri Freyr Hilmarsson, for-
maður Torfusamtakanna, hefur 
verið beðinn um að fara yfir 

stöðu skipulagsmála á fundin-
um.

„Ég held að það hafi nú verið 
fallið frá áformum um að setja 
bílastæði í stað Kolaportsins, en 
það er ljóst að samkvæmt deili-
skipulagi má rífa hundrað hús í 
miðbænum og það er okkar til-
finning að afleiðingar skipulags-
ins hafi ekki verið skoðaðar,“ 
segir Snorri. „Það þarf að byggja 
upp Laugaveginn og við höfum 
bent á leiðir þar sem uppbygging 
og friðun fara saman,“ segir 
Snorri Freyr að lokum. 

Fundurinn verður haldinn á 
barnum Boston við Laugaveg 
annað kvöld klukkan 20.   - eb

Óttar M. Norðfjörð blæs til mótmæla gegn skipulagi miðbæjarins:

Miðbænum breytt í Mjódd

Slegist í miðbæ Akureyrar
Tvær líkamsárásir komu til kasta 
lögreglunnar á Akureyri í fyrrinótt og 
voru tveir menn handteknir. Einn var 
fluttur á slysadeild eftir aðra árásina 
með minni háttar meiðsli í andliti. 

LÖGREGLUFRÉTTIR

ÓTTAR MARTIN 
NORÐFJÖRÐ
Heldur fund um 
niðurrif húsa í 
miðbæ Reykja-
víkur.

STJÓRNSÝSLA „Menn halda að þeir 
séu kosnir í sveitarstjórn til að 
stunda einkavinavæðingu,“ segir 
Sigurður Sigurðsson í Ásvélum 
ehf. sem vill að félagsmálaráðu-
neytið rannsaki úthlutun Blá-
skógabyggðar á jarðvinnu og 
lóðum á Laugarvatni.

Skipulagðar hafa verið um þrjá-
tíu íbúðarlóðir sunnan Mennta-
skólans á Laugarvatni. Samið var 
án útboðs við fyrirtækið Bygg-
ingarfélag Laugarvatns um gatna-
gerð og holræsagerð í hverfinu. 
Fyrir vikið fær fyrirtækið meðal 
annars tíu lóðir að eigin vali.

Sigurður, sem kvartaði til 
félagsmálaráðuneytisins, telur 
stjórnsýslu Bláskógabyggðar í 
þessu máli ekki standast. Sjálft 
verkið sem unnið sé fyrir bæinn 
hljóti að vera vel yfir 100 millj-
óna króna virði og útboðsskylt og 
að ekki gangi að færa verktökun-
um áðurnefndar lóðir án auglýs-
ingar og útboðs. Krefst Sigurður 
þess að ráðuneytið rannsaki málið 
og sjái til þess, hafi hann rétt 
fyrir sér, að samningurinn við 
Byggingarfélag Laugarvatns 
(BL) verði ógiltur og lóðirnar 
auglýstar í samræmi við úthlut-
unarreglur lóða í Bláskógabyggð.

Að sögn Sigurðar er BL fært 
mikið fé með því að leyfa fyrir-
tækinu að velja sér lóðir fyrir 
utan að hafa fengið undirbúnings-
vinnu á svæðinu án útboðs. „Þetta 

er mjög erfitt byggingarsvæði 
þar sem eru frá fjórum til níu 
metrar niður á fast. Það getur 
skipt milljónum króna að velja 
bestu lóðirnar,“ segir Sigurður, 
sem áætlar að vegna þessa hagn-
ist BL umfram aðra verktaka um 
þrjátíu til fjörutíu milljónir króna 
á lóðunum tíu. Sjálfur hafi hann 
lengi beðið eftir bæði jarðvinnu-
verkefnum og lóð á Laugarvatni 
undir starfsemi sína.

„Ég tel engan vafa á því að það 
sé verið að færa mönnum þetta á 
silfurfati,“ segir Sigurður, sem 
aðspurður telur skýringuna á 
vinnubrögðum sveitarstjórnar-
innar liggja í fjölskyldutengslum 
milli BL og sveitarstjórnarinnar.

Félagsmálaráðuneytið hefur 
óskað eftir sjónarmiðum Blá-
skógabyggðar í málinu. Valtý Val-
týssyni sveitarstjóra hefur verið 
falið að svara ráðuneytinu fyrir 
hönd sveitarfélagsins. Hvorki 
náðist í Valtý né Margeir Ingólfs-
son oddvita við vinnslu frétta-
rinnar.  gar@frettabladid.is

Segir verktaka 
fá 30 milljónir 
á silfurfati
Kvartað hefur verið til félagsmálaráðuneytisins 
yfir Bláskógabyggð, sem úthlutaði gatnagerð og tíu 
lóðum á Laugarvatni til eins verktaka án útboðs. 
Krafist er rannsóknar á stjórnsýslunni.

VIÐ LAUGARVATN Nýja byggingarsvæðið er þar sem skurðirnir eru sunnan mennta-
skólans á myndinni. MYND/PÁLL MAGNÚS SKÚLASON

Ég tel engan vafa á því 
að það sé verið að færa 

mönnum þetta á silfurfari.

SIGURÐUR SIGURÐSSON 
VERKTAKI
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SVEITARSTJÓRNIR „Enn og aftur kostar flumbrugang-
ur og bráðlæti meirihlutans bæjarsjóð tugi 
milljóna þar sem samningsstaða bæjarins við 
lóðarhafa er engin,“ bókar Guðríður Arnardóttir, 
oddviti Samfylkingarinnar í bæjarstjórn Kópa-
vogs.

Guðríður gagnrýnir kaup bæjarins á hesthúsa-
lóðum konu einnar í Heimsendahverfinu. Hún 
segir kaupin afleiðingu klúðurs sem orðið hafi 
þegar Kópavogsvær keypti upp hesthúsahverfið í 
Glaðheimum. Hestamönnum var lofuð aðstaða í 
Heimsenda í staðinn.

„Hér er verið að yfirtaka byggingarrétt á landi 
sem Kópavogsbær á nú þegar, án allra mannvirkja, 
á tæpar 10 þúsund krónur per fermetra sem er 
svimandi há upphæð fyrir byggingarrétt á 
hesthúsum,“ bókar Guðríður og fullyrðir að „flýtir 
og æðubunugangur í kjölfar þess er hestamenn í 

Gusti voru hraktir úr Glaðheimum“ hafi kostað 
bæjarsjóð hundruð milljóna.

Einnig lýsir Guðríður yfir vanþóknun fulltrúa 
Samfylkingarinnar á því að „fjárvana fjárfestar voru 
leystir úr uppkaupssnörunni með hundruða milljóna 
hagnaði“ þegar bærinn keypti Glaðheimasvæðið.  - gar

Oddviti Samfylkingar í bæjarstjórn Kópavogs gagnrýnir kaup á hesthúsalóðum:

Svimandi verð á fermetrann

HEIMSENDI Hesthúsahverfið í Heimsenda í Kópavogi. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

INDLAND Lögreglan á Indlandi 
leitar nú tveggja manna sem 
grunaðir eru um að hafa skorið 
fótlegg af áttræðum manni og 
skilið hann eftir í blóði sínu. 

Maðurinn hafði haldið því 
fram að í fótleggnum byggi 
lækningamáttur. Sagt er frá því 
á vef BBC að maðurinn sé nú á 
batavegi á sjúkrahúsi á Suður-
Indlandi.

Mennirnir sem grunaðir eru 
um verknaðinn buðu manninum 
áfengi og skáru af honum 
fótlegginn við hné eftir að hann 
dó áfengisdauða. Þeir beittu hníf 
við aflimunina, sem var að sögn 
lögreglu afar harkaleg. - bj

Líkamspartaþjófa leitað:

Skáru „lækn-
ingafótlegg“ af

ÁSTRALÍA, AP Stjórnarandstaðan í 
Ástralíu hefur varað við því að 
yrði hernum beitt til að hafa 

eftirlit með 
japönskum 
hvalveiðibátum 
gæti það valdið 
slitum á 
stjórnmálasam-
bandi ríkjanna.

Kevin Rudd, 
forsætisráð-
herra Ástralíu, 
tilkynnir í 

vikunni hvernig staðið verður að 
upplýsingasöfnun um hvalveiðar 
Japana í Suðurhöfum, en Ástralar 
telja þær ólöglegar. 

Skömmu fyrir kosningarnar í 
nóvember lofaði flokksbróðir 
Rudd, Robert McClelland, að 
herinn yrði notaður til eftirlits 
með japanska flotanum.  - sdg

Stjórnarandstaðan í Ástralíu:

Herinn í hval-
veiðieftirlit?

KEVIN RUDD



12  17. desember 2007  MÁNUDAGUR

nær og fjær

„ORÐRÉTT“

RV
U

N
IQ

U
E 

12
07

01

Rekstrarvörur
- vinna með þér  
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Einar Kristjánsson,
framreiðslumaður
sölumaður hjá RV

Ferkantaður diskur, 25cm
3 stk 3.185 kr.

Opnunartími í 
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húfur og vettlingar

1.590
Verð frá

fyrir fríska krakka

Skötuilmur

„Ég þurfti að skjótast um 
daginn í Vodafone-verslun og 
fljótlega var mér sagt að ég 
þyrfti ekki að taka númer því 
þeir vildu glaðlega afgreiða 
mig strax.“ 

JÖRGEN SIGURÐSSON, VERSLUNAR-
STJÓRI Í FISKISÖGU, Í GREIN UM 
SKÖTUHEFÐINA OG SKÖTUILMINN.

Fréttablaðið 15. desember

Sítt hár í 25 ár

„Ég hef verið með sítt hár 
í næstum aldarfjórðung og 
hef oft pælt í því að klippa 
mig, bara til að prófa það 
einu sinni. En ég held að það 
fyrsta sem ég myndi gera 
væri að byrja að safna aftur.“ 

FJÖLNIR BRAGASON, LISTAMAÐUR 
OG HÚÐFLÚRARI, Í VIÐTALI.

Fréttablaðið 15. desember 

Um þrjú hundruð Pólverjar 
eru búsettir á Vestfjörðum, 
litlu færri en búsettir eru á 
Þingeyri. Um síðustu helgi 
hélt Félag Pólverja á Vest-
fjörðum aðventuhátíð þar 
sem þekkt poppsöngkona 
steig á svið og leikið var á 
fornt hljóðfæri.

Um hundrað manns mættu á hátíð-
ina sem haldin var í Edinborgar-
húsinu á Ísafirði. Hápunktur 
hennar var þegar pólska popp-
söngkonan Halina Frackowiak 
söng nokkra slagara ásamt Filip 
syni sínum. „Hún er mjög fræg í 
Póllandi enda hefur hún gefið út 
um það bil tuttugu plötur á löngum 
og glæstum ferli,“ segir Barbara 
Gunnlaugsson, formaður félags-
ins.

Margir ráku upp stór augu þegar 
tónlistarkennarinn Lech Szyszko 
steig á svið með svokallað krumm-
horn og lék nokkur pólsk jólalög 
við undirleik Sigurðar Friðriks 
Lúðvíkssonar. „Þetta hljóðfæri var 
mikið notað í Evrópu á 16. öld en 
það er reyndar nokkuð erfitt að 
leika á það,“ segir Lech um þetta 
undarlega hljóðfæri sem gaman-
samir menn kalla barokk-saxófón.

En það var ekki aðeins boðið upp 
á upplyftingu fyrir sálartetrið því 
einnig var boðið upp á pólskan 
jólamat. 

Þetta er í fyrsta sinn sem slík 
aðventuhátíð er haldin en Barbara 
telur líklegt að framhald verði á 
eftir þessar góðu viðtökur um síð-
ustu helgi. Félagið stendur fyrir 
öðrum samkomum en fyrir 
skemmstu fór fram ball tileinkað 
heilögum Nikulási en eins og 
fróðir menn vita er hann 
verndardýrlingur barna, kaup-
manna og sjómanna að kaþólskum 
sið og af flestum talinn fyrirmynd-
in að heilögum Kláusi sem er betur 
þekktur hér á Íslandi sem jóla-
sveinninn. Margir telja að rauði 

búningurinn hans Sveinka sé eftir-
líking af biskupsklæðunum sem 
Nikulás bar en hann var biskup í 
Tyrklandi á 4. öld.

Meðal gesta á aðventuhátíðinni 
var pólski konsúllinn á Íslandi, 
Michal Sikorski, en formaðurinn 
segir að nú sé barist fyrir því að 
opna ræðismannsskrifstofu í 
Reykjavík.  jse@frettabladid.is  

Pólskt popp á 
aðventuhátíð

BARBARA GUNNLAUGSSON, FORMAÐUR FÉLAGS PÓLVERJA Á VESTFJÖRÐUM Það er 
í nógu að snúast fyrir formanninn en um 300 Pólverjar búa á Vestfjörðum, eða litlu 
færri en íbúar Þingeyrar.  MYND/HALLDÓR SVEINBJÖRNSSON

LEIKIÐ Á KRUMMHORN Það er engu lík-
ara en Lech Szyszko sé að blása í lítinn 
göngustaf en þetta er krummhorn sem 
var áberandi í evrópskri tónlist á 16. öld.

MYND/HALLDÓR SVEINBJÖRNSSON

POPPSÖNGKONAN SYNGUR ÁSAMT SYNI 
SÍNUM Söngkonan Halina Frackowiak 
vakti mikla lukku þegar hún söng ásamt 
syni sínum Filip.  
 MYND/HALLDÓR SVEINBJÖRNSSON

„Af tæknisafninu er það að frétta að út er 
komin áfangaskýrsla annars áfanga. Hún 
staðfestir það sem við lögðum upp með í 
byrjun að það er þörf fyrir þjóðartæknisafn á 
Íslandi, það sem við höfum kallað Tæknisafn 
Íslands,“ segir Valdimar Össurarson, rekstrar-
stjóri og áhugamaður um tæknisafnið.
„Við spurðum Kennaraháskóla Íslands hvort 
þörf væri fyrir tæknisafn og hversu mikil hún 
væri. Kennaraháskólinn skilaði okkur skýrslu 
sem er hluti af áfangaskýrslunni hjá okkur. 
Þeir öfluðu sér upplýsinga úr skólakerfinu 
og það er alls staðar staðfest að íslenskt 
tæknisafn vantar eða það sem erlendis er 
kallað vísindastofa. Starfsemi safnsins myndi 
þá byggjast á þremur þáttum, vísindamið-
stöð eða vísindastofu, tækniþróunarsafn og 
útskýringar á tækninni eins og hún er. 

Megintilgangur þessarar starfsemi væri að 

efla áhuga gesta á vísindum en svona 
söfn eru yfirleitt miðuð við börn og 
unglinga og jafnvel þannig að það sé 
þægilegt fyrir skólana að nota safnið, 
þetta er lagað að námskrá og kennslu-
efni hverju sinni og starfsemin 
skipulögð í samráði við skólana. 
Aðalnotendur safnsins verða 
börn, fjölskyldur og ferðafólk. 
Þetta eru gífurlega vinsælar 
stofnanir alls staðar þar sem 
þær eru starfandi,“ segir 
hann.

Valdimar segir að tveir 
stórir áfangar hafi náðst í 
vinnunni fyrir nýju tækni-
safni á þessu ári. Annars 
vegar fengum við staðfest-
ingu frá Kennaraháskólanum 

að safnið vantar og hins vegar breikk-
aði grunnurinn í undirbúningsstarf-
inu. Að því eru komin félög kennara 
og annarra sem bera menntun fyrir 

brjósti. Ýmis félög vilja taka þátt í 
þessu með okkur og nú er 

bara að fara í það að móta 
hvernig svona stofnun 
getur litið út hér, hvað 
hún verður umfangs-
mikil, hvað hún á 
að kosta, hvar hún 
verður, hverjir eiga 
að reka hana og 
hvernig hún starfar. 
Þá vinnu viljum við 

fara í á næsta ári.“

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? VALDIMAR ÖSSURARSON, ÁHUGAMAÐUR UM ÍSLENSKT TÆKNISAFN

Staðfest að tæknisafn vantar á Íslandi
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Svona erum við

fréttir og fróðleikur

FRÉTTASKÝRING
GUÐRÚN HELGA SIGURÐARD.
ghs@frettabladid.is

HEIMILD: HAGSTOFA ÍSLANDS

Leiðtogar hinna 27 aðildarríkja Evrópu-
sambandsins söfnuðust saman í Lissabon 
á fimmtudag til að undirrita við hátíðlega 
athöfn nýjustu uppfærslu stofnsáttmála 
sambandsins. Lissabon-sáttmálinn kemur 
í stað stjórnarskrársáttmálans svonefnda, 
sem strandaði er kjósendur í Frakklandi og 
Hollandi höfnuðu staðfestingu hans í þjóðar-
atkvæðagreiðslum snemmsumars 2005.  

Hver er munurinn? 
Stjórnarskrársáttmálinn svonefndi var sam-
inn fyrst af sérskipuðu stjórnarskrárþingi, 
þar sem fulltrúar frá öllum þáverandi og 
tilvonandi aðildarríkjum sambandsins auk 
framkvæmdastjórnarinnar og Evrópuþings-
ins áttu sæti. Niðurstaða stjórnarskrárþings-
ins var síðan rædd á hefðbundinni ríkjaráð-
stefnu og samþykkt af ríkisstjórnum allra 

aðildarríkjanna í árslok 2004. Nýi sáttmálinn 
gat hins vegar ekki tekið gildi fyrr en hann 
hlyti lögformlega fullgildingu í öllum aðildar-
löndunum. Þannig strandaði sáttmálinn 
er meirihluti kjósenda fyrst í Frakklandi og 
síðan í Hollandi höfnuðu fullgildingu hans. 

Á leiðtogafundi ESB í Brussel í júní í 
sumar komu ráðamenn sambandsins sér 
saman um að sía vissar kjarnaumbætur 
út úr stjórnarskrár-
sáttmálanum og 
innleiða þær síðan 
helst án þess að 
um þær verði kosið 
í þjóðaratkvæða-
greiðslum. Þessi 
málamiðlunarleið 
út úr „stjórnarskrár-
kreppunni“ liggur nú 

fyrir í formi nýja sáttmálans, sem kallaður 
hefur verið „umbótasáttmálinn“ en verður 
hér eftir kenndur við Lissabon. 

Hverju á að breyta? 
Meðal helstu breytinga sem til stendur að 
innleiða með Lissabon-sáttmálanum er að 
festa í sessi nýtt kerfi atkvæðavægis við 
töku ákvarðana með vegnum meirihluta og 

fjölga jafnframt málefnasviðum 
þar sem ákvarðanir eru teknar 
með þeim hætti í stað samhljóða 
samþykkis. Hin mikla fjölgun 
aðildarríkja úr 15 í 27 kallar á 
þessa breytingu. Fækka á sætum 
í framkvæmdastjórninni, stofna 
á varanlegt embætti forseta 
leiðtogaráðs ESB og efla skal 
embætti utanríkismálastjóra ESB. 

FBL-GREINING: LISSABON-SÁTTMÁLI EVRÓPUSAMBANDSINS

Strípaður stjórnarskrársáttmáli

Samningaviðræður Alþýðu-
sambands Íslands, ASÍ, og 
Samtaka atvinnulífsins, 
SA, ganga vel þótt hægar 
fari en vonir hafi staðið 
til. Vinnan nú er óvenju-
leg að því leytinu til að 
verkalýðshreyfingin hefur 
óvenju snemma lagt fram 
kröfur á hendur ríkisstjórn-
inni, nánast í upphafi samn-
ingavinnunnar. Viðræður 
við atvinnurekendur og 
stjórnvöld munu því haldast 
í hendur.

Forystumenn Alþýðusambandsins 
gengu á fund fulltrúa ríkisstjórn-
arinnar á miðvikudag og lögðu 
fram kröfur um sérstakan 20 þús-
und króna mánaðarlegan persónu-
afslátt fyrir fólk með allt að 300 
þúsund í tekjur á mánuði, hærri 
skerðingarmörk barnabóta og 
vaxta- og húsaleigubætur auk 
framlaga til starfs- og framhalds-
menntunar. Í kröfugerðinni var 
einnig kveðið á um 150 þúsund 
króna lágmarksbætur og 150-270 
þúsund króna atvinnuleysisbætur. 

Vinnan nú er líka óvenjuleg að 
því leytinu til að aðildarfélög 
Alþýðusambandsins hafa samein-
ast um kröfugerð gagnvart SA. 
Þar er meðal annars kveðið á um 

að aflétta launaleynd, greiða laun í 
erlendri mynt, rökstyðja upp-
sagnir, stórframkvæmdasamn-
inga, kynbundinn launamun og 
vinnustaðaskilríki. 

Sumar af þessum kröfum hafa 
mætt mikilli andstöðu atvinnurek-
enda, sérstaklega rökstuðningur 
fyrir uppsögnum. Þetta er fyrir 
utan kröfu um almenna launa-
hækkun. 

Sértæk mál rædd eftir helgi
Halldór Grönvold, framkvæmda-
stjóri ASÍ, segir að viðsemjendur 
séu að nálgast „málin með hlið-
stæðum hætti og á hliðstæðum 
forsendum þó að allar tölur séu 
óræddar. Mín tilfinning er sú að 
annars vegar verði taxtakerfið 
skoðað og það sem snýr að greiddu 
kaupi og hins vegar verði leitað 
leiða til að tryggja að þeir sem 
hafa minnst fengið í launabreyt-
ingum síðustu mánaða og missera 
sitji ekki áfram eftir og litið verði 
til þess hvernig megi bæta þeim 
það.“

Þorbjörn Guðmundsson, fram-
kvæmdastjóri Samiðnar, segir að 
verið sé að „forma það sem snýr 
sameiginlega að stjórnvöldum og 
atvinnurekendum. Síðasta vika 
fór í það og svo verða sértæk mál 
rædd í vikunni,“ segir hann og 
telur ólíklegt að samningar takist 
fyrir áramót. „Næstu daga mun 
þetta kannski skýrast betur en 
mér þykir ekki ólíklegt að þegar 
fer að nálgast jólahelgina þá 
ákveði menn að taka sér frí,“ segir 
hann.

Þorbjörn bendir á að venjulega 
hafi svör frá ríkisstjórninni komið 
í lok samningavinnu en svo verði 
ekki nú. „Ég finn á fólki að það vill 
sjá heildarmyndina. Það er mjög 
líklegt að það verði kallað fyrr 
eftir svörum ríkisstjórnarinnar en 
oft áður þó að það haldist að ein-
hverju leyti í hendur við það 

hvernig gangurinn verður í við-
ræðum við SA, hvort við sjáum 
fram á að næstu þrjár til fjórar 
vikur verði rólegar.“

Ríkisstjórnin gefi skýr svör
Þorbjörn situr í starfshópi sem 
félagsmálaráðherra skipaði til að 
koma með tillögur að umbótum í 
húsnæðismálum. Eins og Frétta-
blaðið greindi frá nýlega er starfs-
hópurinn með hugmyndir um að 
efla leigumarkaðinn, stofna nýjan 
lánaflokk fyrir hina lægst laun-
uðu, koma á vaxtabótaauka fyrir 
kaupendur fyrstu íbúðar og koma 
á kerfi opinbers stuðnings við þá 
sem spara fyrir fyrstu kaupum til 
viðbótar við hærri bætur. Þessar 
tillögur verða afhentar ráðherra á 
næstunni en úrbætur í húsnæðis-
málum eru sjálfstætt mál og ekki 
inni í kröfum eða kjarasamning-
um. 

Þorbjörn segir að miklu máli 
skipti að ríkisstjórnin svari með 
skýrum hætti hvort hún sé tilbúin 
til að setja aukið fé í húsnæðis-
kerfið og styrkja húsaleigukerfið. 
„Ef hún er ekki tilbúin til að setja 
aukið fé í þessa tvo þætti þá eru 
aðrar tillögur haldlitlar.“

Þorbjörn leggur áherslu á að 
vaxtabótakerfið verði stöðugt 
næstu árin þannig að þeir sem 
kaupa íbúð geti séð hverjar bæt-
urnar verða. „Ef það tekst ekki að 
ná sæmilegri sátt um þetta þá tel 
ég að þetta séreignakerfi sem 
Íslendingar hafa lagt mikla 
áherslu á í marga áratugi muni 
gefa mjög eftir,“ segir hann.

Kallað fyrr eftir svörum

KRÖFUGERÐ AFHENT Forysta Alþýðusambandsins hitti fjóra ráðherra ríkisstjórnarinnar á fundi í Ráðherrabústaðnum á miðviku-
dag og afhenti kröfugerð á hendur ríkinu. Í henni er ekki kveðið á um húsnæðismál láglaunafólks enda er litið svo á innan 
verkalýðshreyfingarinnar að það mál sé í vinnslu hjá starfshópi félagsmálaráðherra og því þurfi ekki að taka það fyrir í kjarasamn-
ingum. Starfshópurinn mun skila greinargerð og tillögum í þessari viku. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

> Innflutningur á dagblaðapappír í tonnum

HELSTU KRÖFUR
Á hendur atvinnurekendum
■ Samkeppnishamlandi ákvæði í 
ráðningarsamningum
■ Afnám launaleyndar
■ Laun í erlendri mynt
■ Samskipti við slit ráðningar
■ Rökstuddar uppsagnir
■ Útreikningur á yfirvinnukaupi
■ Áunnin réttindi erlendra starfs-
manna
■ Útreikningur desemberuppbótar
■ Tilkynning um veikindi
■ Stórframkvæmdasamningur
■ Vinnustaðaskilríki

Á hendur ríkisvaldi
■ Sérstakur persónuafsláttur upp á 
20 þúsund krónur
■ Skerðingarmörk barnabóta 
hækkuð
■ Dregið úr eignatengingum 
vaxtabóta
■ Húsaleigubætur hækki

■ 500 milljónir í starfs- og fullorð-
insfræðslu
■ Lágmarksbætur í velferðarkerfinu 
150 þúsund
■ Atvinnuleysisbætur minnst 150 
þúsund

Kröfur Starfsgreinasambandsins
■ 4 prósenta launahækkun 1. 
janúar 2008
■ 4 prósenta launahækkun 1. 
janúar 2009
■ Allir launataxtar hækki um 20 
þúsund 1. janúar 
■ Allir launataxtar hækki um 15 
þúsund 1. janúar 2009
■ Lágmarkslaun verði 150 þúsund 
krónur frá 1. janúar
■ Lágmarkslaun hækki í 165 þús-
und 1. janúar 2009
 
Hér er aðeins stiklað á stóru í kröfu-
gerðinni.

Handunnar gjafavörur Handunnar gjafavörur
               í miklu úrvalií miklu úrvali

www.jonogoskar.is Laugavegur / Smáralind / Kringlan
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Casio EX1080
MYNDAVÉL með 10.1 millj. punkta uppl., EXILIM Engine 2.0, 
BESTSHOT, Face Detection function, Anti-Shake DSP, 2.6" LCD skjá, 
3x Optical og 4x Digital Zoom, 7.39 - 23.7mm linsu, You Tube Capture 
Mode, hreyfimyndatöku, Innovative H.264 Movies, 15MB innra 
minniu, rauf fyrir SD/MMC kort og rafhlöðu sem dugar 370 skot.

TILBO‹

FULLT VER‹  3.995

TILBO‹

FULLT VER‹  3.995

TILBO‹

FULLT VER‹  4.995

TILBO‹

FULLT VER‹  7.995

VERÐ

FRÁBÆRT VER‹

TILBO‹

FULLT VER‹  22.995

TILBO‹

FULLT VER‹  22.995

Casio CTK591
HLJÓMBORÐ með ásláttarnæmni, 5 áttundum, 61 
nótu, 128 hljóði (MIDI samhæfð) og 110 ryþmum, 
24 nótna pólifóníu, 3ja þrepa kennslukerfi, píanó 
stillingu, 100 innbyggðum lögum, „Sing along“ 
möguleika og míkrafóntengi.

Melissa 646045
BLANDARI sem hakkar, blandar, hrærir, sker 
og mylur. Getur komið í sta› fjölda tækja.

TILBO‹

FULLT VER‹  32.995

VERÐ

FRÁBÆRT VER‹

TILBO‹

FULLT VER‹  6.995

VERÐ

FRÁBÆRT VER‹

TILBO‹

FULLT VER‹  9.995

MÁ HENGJA Á VEGG
Philips MCD288
Míkró DVD DivX HLJÓMTÆKI me› 100w RD-klassa MS 
magnara, fjölkerfa DVD spilara, Dolby Digital, 2 hátölurum 
og bassaboxi, Digital Sound Control og Dynamic Bass 
Boost, útvarpi me› stö›vam., Scart, SVHS og CVBS tengi, 
Digital Coaxal og USB tengi, Aux inn og heyrnartólstengi.

TILBO‹

FULLT VER‹  44.995

Casio EXZ75
Stafræn MYNDAVÉL með 7.2 milljón 
punkta upplausn, BESTSHOT sem 
gerir einfalt a› taka myndir vi› öll 
skilyr›i og Antishake DSP hristivörn.

FINNDU BESTU GJÖFINA

VERÐ

FRÁBÆRT VER‹

DeLonghi ESAM3400 RAPIDO
Fullkomin 1,8l Espresso KAFFIVÉL sem malar baunir eftir 
lagar kaffi. Með gufu fyrir flóaða mjólk og heita drykki. 
Með Cappucino System sem blandar gufu, lofti og mjólk. 
Með 2 kötlum, skjá og minni sem geymir stillingar.

MEÐ CAPPUCINO SYSTEM

TVEIR KATLAR
MALAR BAUNIR

TILBO‹

Melissa 635085
1800w HÁRBLÁSARI 
með ION tækni sem afrafmagnar, 2 hröðum og 
köldum blæstri. SLÉTTUJÁRN með keramik húð og 
80°- 230°C stilli. Keramik KRULLUJÁRN með 33mm 
breidd og stiglausum hitastilli. Hárbursti fylgir.

Philips DECT122
Þráðlaus DECT sími með handfrjálsan 
möguleika, 30 númer í minni, 10 tíma 
hleðsla í notkun og 5 dögum í bið, 
endurvali í síðustu 20 númer og sýnir 
númer sem hringir.

HAND-
FRJÁLS
MÖGU-
LEIKI

Philips DVP3142
Fjölkerfa DVD DivX SPILARI með 
Progressive Scan, Dolby Digital, Scart 
(með RGB), Component og CVBS tengi, 
Digital Coaxial tengi ofl.

Exido 246023
350w BLANDARI með 
2 hröðum og púls, 
1,5 lítra glerkönnu og 
hnífum úr ryðfríu stáli.

VERÐ

Ideline 743179
800w HEILSUGRILL með 6 hitastillingumþ. 
Safnar fitu og safa í bakka. Silfurlitað.

Melissa 643043
BRAUÐVÉL með 12 bökunarstillingum, 
3 skorpust. Tímastillir fyrir „bökun yfir 
nótt“. Heldur heitu í 60 mín. eftir bakstur.

Philips HTS3154
HEIMABÍÓKERFI með fjölkerfa DivX DVD spilara, 300w 
(4x37.5w og 2x75w RMS) Digital magnari, 5 litlum hátölurum 
og bassaboxi, spilar DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD og 
DivX 3.11/4.x/5.x/6.0/Ultra, CD, CD-R/RW, MP3/WMA og JPEG, 
Dolby Digital, DTS og Dolby Pro-Logic II, FM útvarpi með 40 
stöðvaminnum, SCART (með RGB), USB tengi ofl.

TILBO‹

FULLT VER‹  19.995

Exido 243003
Tveggja sneiða stál BRAU‹RIST.

Philips MCM138D
Míkró SAMSTÆÐA með MP3 geisla-
spilara, iPod vöggu, FM útvarpi með 
stöðvaminnum, Digital Sound Control, 
Dynamic Bass Boost, klukku og vekjara 
og fjarstýringu. Spilar CD og CD-R/RW. 
Ath. iPod fylgir ekki með!

MEÐ iPOD VÖGGU

Lenco SCD24
Líti› og nett FER‹ATÆKI me› 
útvarpi og geislaspilara.

TILBO‹

FULLT VER‹  4.995

VERÐ

FRÁBÆRT VER‹

TILBO‹

FULLT VER‹  12.995

Panasonic NNE205W
19 lítra og 800W ÖRBYLGJUOFN með 
5 styrkstillingum og afþýðingu. Stærð 
(bxhxd mm) 45,5x26x31,5sm.

ILBO‹

Philips 
HD5405 
Vöndu› Café 
Gourmet 
KAFFIVÉL.

VÉLIN 
S†‹UR 
VATNI‹

Melissa 646036
180w TÖFRASPROTI með  2 
skálum, ryðfríum hnífum og 2 
hröðum. Auðvelt að hreinsa.

MultiMixer

EYRARVEGI 21 SELFOSSI SÍMI 480 3700 G

VERÐ

FRÁBÆRT VER‹

10 MILLJÓN 
PUNKTA 

UPPLAUSN

FLOTT NÝ 
SVÖRT LÍNA

 4 TÆKI 
Í EINUM 
PAKKA
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 Gjafakort
Kringlunnar

Fullkomin jólagjöf fyrir starfsfólkið!
Vertu viss um að starfsfólkið fái jólagjöfina sem 
það óskar sér. Pantaðu gjafakort Kringlunnar 
í síma 568 9200 eða á gjafakort@kringlan.is
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Meðal þeirra skringistöðva í 
sjónvarpinu sem sú 

frábæra uppfinning fjarstýring-
in hefur gert manni kleift að 
staldra við á meðan aðrir 
heimilismeðlimir bregða sér frá 
er sú sem sendir frá Alþingi. 
Þar hef ég séð háttvirta þing-
menn halda ræðu sem viðkom-
andi ræðumaður virtist ekki 
einu sinni sjálfur vera að hlusta 
á.

Allt sýnir fjarhyglina. Hún 
sést á áhugalausum svipnum og 
eirðarlausri líkamstjáningunni 
sem vitnar um að viðkomandi 
klæi í bakið milli herðablaðanna. 
Og hún heyrist á tafsinu. Eða 
heldur fólk kannski að þing-
mönnum finnist það glæsileg 
ræðumennska að endurtaka 
alltaf niðurlag síðustu setningar: 
„háttvirtur 5. þingmaður 
Gullbringu- og Kjósarsýslu 
hefur rangt fyrir sér. Hefur 
rangt fyrir sér.“ Ónei – þá er 
þingmaðurinn að reyna að finna 
aftur staðinn í ræðunni því hann 
gleymdi sér í lestrinum og setti 
á sjálfstýringu á meðan hann 
var að hugsa um hvað ætti að  
vera í matinn í kvöld eða hvað 
það nú er sem þingmenn hugsa 
um á meðan þeir halda ræður …

Þegar maður hefur séð nokkur 
dæmi um slík himinhrópandi 
leiðindi í ræðustól Alþingis er 
auðvelt að fallast á að tímabært 
kunni að vera að endurskoða 
reglur um ræðuhöld á Alþingi 
þar sem menn eru sagðir láta 
dæluna ganga tímunum saman í 
öllum umferðum í umræðum um 
tiltekin mál í því skyni einu að 
tefja mál eða fylla upp í tiltek-
inn tímakvóta.

En samt …
Eitthvað nagar þegar maður 
hugsar sig um. Þegar verið er að 
ganga frá reglugerðum og 
lögum sem varða líf og heilsu 
okkar allra er kannski ekki stóra 

málið hvort mér eigi að vera 
skemmt í sófanum heima. Og 
eitthvað er rangt við það þegar 
stór meirihluti þingmanna knýr 
fram breytingar á ræðumennsku 
lítils minnihluta – sem að vísu er 
ákaflega mælskur.

Einhvern veginn finnst manni 
að sum mál kunni að vera þess 
eðlis að um þau þurfi hreinlega 
að ræða fram og aftur mjög 
rækilega áður en Alþingi 
afgreiðir þau frá sér – ekki síst 
þegar mjög drjúgur stjórnar-
meirihluti ríkir. Og hvarflar að 
manni að þær fimmtán mínútur 
sem skammtaðar eru í annarri 
umferð – að ekki sé talað um 
fimm mínútna sennurnar sem á 
að bjóða upp á – dugi tæpast til 
að gera öllum sjónarmiðum 
sómasamleg skil. 

Fimmtán mínútur? Það rétt 
dugir fyrir öllum þessum 
„háttvirtur áttundi þingmaður 
Barðarstrandasýslu“-romsum 
sem þingmenn þurfa að rogast 
með í gegnum ræður sínar. 

Frá fyrstu umræðu og til 
annarrar getur umræðan þróast 
og sjónarmið þroskast þannig að 
kalli á lengri ræðu – dýpri og 
rækilegri ræður þar sem 
brugðist er við sjónarmiðum. 
Góður og gáfaður ræðumaður 
getur talað sig í áttina að tiltekn-
um rökum og sjónarmiðum, 
uppgötvað nýja fleti í rás 
ræðunnar og þá verður hún að 
fá að hafa sinn gang.

Að vera fúll á móti
Sé það rétt sem stundum heyrist 
að á Alþingi sitji leiðindaskjóð-
ur sem setji sig ekki úr færi að 
halda langar og innihaldslausar 
ræður af skömm sinni, þras-
girni og málæðisnáttúru – tja, 
er þá ekki við kjósendur að 
sakast að senda slíka ræðu-
skúma á þing? 

Síðan hvenær á lýðræðið að 
vera skemmtiefni? Það getur 
vissulega verið skemmtilegt og 
má gjarnan vera það – við eigum 
nokkra þingmenn sem geta 
haldið glymjandi ræður  – en 
samt … mælikvarðinn getur 
ekki legið þar. Það kann að vera 
óbærilegt að tilheyra ráðandi 
öflum og þurfa samt að sitja og 
hlusta á fólk sem maður er 
ósammála flytja langdregnar 
ræður þar sem það gerir grein 
fyrir sjónarmiðum sínum í 
samfelldu máli og enginn Egill 
Helgason að brjóta þetta upp – 
og ekki einu sinni auglýsingar. 
En þannig á þingið einmitt að 
starfa. Þar eru fulltrúar okkar 
sem takast á við framkvæmda-
valdið í ráðuneytunum. Og verða 
að fá ráðrúm til þess.

Þingmönnum Vinstri grænna 
hefur verið legið á hálsi fyrir að 
vilja ekki vera með í því mikla 
hópefli að skera ræðutímann 
niður á Morfís-plan. Sagt er að 
sá flokkur sé Fúll á móti. En 
með leyfi: er það ekki hreinlega 
skylda flokksins í kerfinu að 
vera það? Er slík einkunn ekki 
sæmdarheiti stjórnarandstöðu-
flokki? Hvaða leiðir hefur 
flokkurinn aðrar á Alþingi til að 
spyrna við fótum þegar um er að 
ræða ólög að mati hans en að 
skálma í ræðustól og beita þar 
orðsins brandi? 

Og ef við rifjum upp brag 
Bjartmars, ljóðmælandann og 
saklausan nágranna hans – er 
ekki betra að vera Fúll á móti en 
Sumarliði sem er fullur?

Málæði er lýðræði

GUÐMUNDUR ANDRI THORSSON

Í DAG | Um þingsköp

UMRÆÐAN
Trúmál

Hinn 14. desember síðastliðinn 
skrifar Guðni Már Harðarson 

prestur í Fréttablaðið og er með 
vangaveltur um helgileiki og „Heims 
um ból“. Þar segir hann meðal 
annars: „Helgileikir og „Heims um 
ból“ eru ekki hættulegir í kennslu. En 
að bola burt menningararfi þjóðar-
innar, helgileikjum og perlum 
íslenskrar ljóðlistar, í nafni misskil-
ins hlutleysis, eru svik við æsku 
landsins sem og þúsundir íslenskra kennara sem 
á faglegum nótum hafa notað helgileiki og 
jólasöngva til að fræða um hið kristna inntak 
jólanna eins og því hefur verið fagnað á Íslandi í 
tíu aldir.“ 

Mín spurning er þá eitthvað á þennan veg: 
Hvað með menningararf jólanna fyrir þann 
tíma, á undan þessum tíu öldum? Þegar forfeður 
okkar fögnuðu endurkomu sólar, að dag tók að 
lengja á ný, að þá væri nýtt upphaf að eiga sér 
stað, að þá væri einum hring að ljúka og annar 

að byrja. Og í tilefni þess þá voru 
gjafir gefnar öllum nýjustu fjöl-
skyldumeðlimunum, þ.e.a.s. börnun-
um. Þá fengu allir eitthvað nýtt til að 
marka nýtt upphaf. Helgileikir 
skipuðu líka stóran sess í lífi forfeðra 
okkar. Og á þessari árstíð voru einna 
stærstir svokallaðir Skírnisleikar, þar 
sem á táknrænan hátt var blásið lífi á 
ný í móður jörð og henni ásamt 
öðrum frjósemisgoðum færðar gjafir 
í von um slíka endurgoldun á hinu 
nýja ári/tímabili sem var að ganga í 
garð í formi góðrar uppskeru. 

Hvað varðar ljóðagerð þá vantaði 
ekki stórskáldin á þessum tíma. Dróttkvæði, 
hetjukvæði, goðakvæði, drápur og þulur svo 
eitthvað sé nú nefnt, þá var bókstaflega allt 
fljótandi í þessum fallega kveðskap, bæði í 
munnlegri og ritlegri geymd. Og var hann 
óspart notaður við hátíðleg tækifæri sem og um 
jól. Og því spyr ég: Var rétt að bola burt menn-
ingararfi þjóðarinnar, helgileikjum og perlum 
íslenskrar ljóðlistar í nafni kristni fyrir tíu 
öldum? 
 Höfundur er hofgoði.

Vetrarsólstöður, jól og fleira hættulegt 

ÁRNI EINARSSON 

E
itt sinn sagði Milan Kundera að réttindi byggist nú á 
kröfu einstaklingsins að þrár hans séu uppfylltar. Þegar 
nútímamaðurinn vilji eitthvað telji hann sig eiga heimt-
ingu á því að eignast það. Til að ítreka mál sitt er lögð 
fram krafa á grundvelli mannréttinda. 

Frá því kalda stríðinu lauk og fram til árásarinnar á Bandaríkin 
árið 2001 var þetta andi umræðu um mannréttindi á Vesturlöndum. 
Réttindin voru tryggð og það þurfti ekki að hafa frekari áhyggjur 
af þeim. Að minnsta kosti ekki í vestrænum ríkjum. Þeir sem vildu 
halda baráttunni áfram og tryggja fleirum mannréttindi fóru utan, 
til þróunarríkja til uppfræðslu. Stunduðu það sem mætti jafnvel 
kalla nútíma trúboð. Þetta hefur breyst og helsta varðstaðan fyrir 
mannréttindum er nú á Vesturlöndum. Meðal fólks sem ofbýður 
hvernig réttindi, sem áður voru tryggð, hafa verið tekin til baka í 
nafni öryggis ríkis og þjóðar. 

Fyrir viku síðan var alþjóðlegur dagur mannréttinda, og hélt 
þá utanríkisráðherra erindi um mannréttindi í íslenskri utanríkis-
stefnu. Þar sagðist utanríkisráðherra hafa lagt ríka áherslu á að 
baráttan gegn hryðjuverkum mætti ekki fela í sér að vikið væri 
frá meginreglum réttarríkisins. 

Það er hægt að ganga ansi langt í nafni öryggis. Önnur vest-
ræn ríki, líkt og Bandaríkin og Bretland þaðan sem margir helstu 
hugsuðir mannréttinda hafa komið, hafa gengið mun lengra í 
því en Ísland að leggja áherslu á öryggi á kostnað mannréttinda. 
Nokkrar íslenskar konur, sem fram hafa komið, hafa sannreynt 
þessa þróun í Bandaríkjunum, þar sem ferðafrelsi þeirra var 
skert vegna smávægilegrar yfirsjónar fyrir mörgum árum. Það 
er hægt að krefjast afsökunarbeiðni, en það skiptir litlu ef þetta 
eru, að kröfu stjórnvalda, alvanaleg vinnubrögð þeirra sem starfa 
við vegabréfaeftirlit. Það er ólíklegt að vinaþjóðirnar Ísland og 
Bandaríkin séu nú sammála um það hvar jafnvægið á milli rétt-
inda einstaklingsins og öryggis þjóðarinnar er að finna.

Þegar kemur að mannréttindum er alltaf togstreita á milli rétt-
inda einstaklingsins og öryggis þjóðarinnar. Það er árás á einkalíf 
þegar hið opinbera fylgist með borgurum. Slíkt ætti því ekki að eiga 
sér stað nema góð ástæða sé fyrir hendi. Samt sem áður er sam-
þykkt að lögregla geti fylgst með í gegnum öryggismyndavélar, 
því öryggið er talið mikilvægara en rétturinn til að ganga á milli 
staða án eftirlits. Fólk er hætt að kippa sér upp við það þó svo að 
enn eitt bannið taki gildi um hvað megi, og megi ekki, taka með 
sér í millilandaflug. Eða hversu nærgöngulir öryggisverðir á 
flugvöllum mega vera. Því er bara treyst að þetta sé fyrir bestu. 
Allt í nafni öryggis. 

Mannréttindi í utanríkismálum:

Togstreita réttinda 
og öryggis

SVANBORG SIGMARSDÓTTIR SKRIFAR

Þetta hefur breyst og helsta varðstaðan fyrir mann-
réttindum er nú á Vesturlöndum. Meðal fólks sem 
ofbýður hvernig réttindi, sem áður voru tryggð, hafa 
verið tekin til baka í nafni öryggis ríkis og þjóðar.

Vantar ljósritunarvél
Rithöfundurinn Óttar M. Norðfjörð 
lætur að sér kveða á öllum víg-
stöðvum nú fyrir jólin. Annað bindið 
af ævisögu Hannesar Hólmsteins, 
Hólmsteinn: Holaðu mig dropi, hol-
aðu mig, skipar fjórða sætið á met-
sölulista Eymundssonar yfir hand-
bækur og ævisögur og er uppseld 
hjá útgefanda, sem auglýsti nýlega 
eftir ljósritunarvél að láni til að geta 
prentað næsta upplag. Nýj-
asta útspilið úr herbúðum 
Óttars er herferð til bjargar 
miðborginni en Óttar 
hefur boðað til fundar 
þar sem mótmæla 
á niðurrifi gamalla 
húsa í miðbænum.
 

Rebbi kemst í fréttirnar 
Íslenska tófan átti góðan sprett í 
fjölmiðlum í gær og meira að segja 
Egill Helgason fann sig knúinn til að 
blogga um rebba. Á forsíðu Frétta-
blaðsins var sagt frá ævafornum tófu-
beinum sem fundust á Ströndum og 
hefur nú verið staðfest að séu 3.500 
ára gömul. Það þýðir að tófan var 
eina spendýrið sem lifði á Íslandi við 

landnám. Þessi sanni landnemi 
virðist vera að færa sig upp 
á skaftið og í Morgunblað-
inu í gær var greint frá því 
að refir hættu sér nú nær 
byggð en áður og 
hefðu meðal annars 

sést spóka sig í 
nágrenni verslunar-
innar IKEA.

Stybba eða ilmur?
Árlegar umræður um hvort skötu-
stækju eigi að líða í fjölbýlishúsum 
á Þorláksmessu eru farnar af stað. Í 
bloggheimum er allt vitlaust vegna 
stórskemmtilegrar greinar Sigurðar 
Helga Guðjónssonar, formanns 
Húseigendafélagsins, sem birtist 
í 24 stundum í síðustu viku. Þar 
sagði Sigurður að skata væri óæti 

og velti upp þeirri spurningu hvort 
skötustækjan á Vestfjörðum 
hefði stuðlað að eyðingu byggða 
þar. Einn bloggari mótmælir 
og segir Sjálfstæðisflokkinn 

ábyrgan fyrir fólksflóttanum 
enda sé mun verri lykt af 

sjálfstæðis mönnum en 
kæstri skötu.

  thorgunnur@frettabladid.is
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Ingibjörg Reynisdóttir á upplýstan stein sem 
fyllir hana af orku.

Ingibjörg Reynisdóttir á orkustein sem hún segir 
þann flottasta á byggðu bóli. „Ég fékk hann í 
afmælis gjöf frá æskuvinkonum mínum í fyrra. 
Hann hefur englaorku og er alhliða heilunarsteinn. 
Hann er frá Mexíkó og er alveg óunninn og hrár 
nema að því leyti að lítilli peru er komið fyrir inni í 
honum sem verður til þess að hann lýsist allur upp,“ 
útskýrir Ingibjörg. 

Hún segir steininn stuðla að andlegri einbeitingu. 
„Auk þess jafnar hann tilfinningar og er góður fyrir 
frumur og bein,“ segir Ingibjörg. „Hann trónir í 
breiðu gluggakistunni minni og ég slekk aldrei á 
honum. Ég var miður mín einu sinni þegar peran 
sprakk,“ segir hún með mikilli innlifun. Ingibjörg 
segir steininn vera úr versluninni Gjafir Jarðar í 

Ingólfsstræti þar sem ein vinkona hennar vinnur. 
„Ég er svolítið gefin fyrir kukl og andleg málefni og 
er mjög forvitin um tilveru okkar hér á jörðinni. 
Steinninn höfðar því vel til mín.“

Ingibjörgu veitir ekki af orkunni þessa dagana en 
hún var að gefa út bókina Strákarnir með strípurn-
ar sem hún skrifaði í félagi við dóttur sína, Lovísu 
Rós Þórðardóttur. Hún segir bókina rjúka út og var 
verið að prenta nýtt upplag. „Þetta er bók sem ég 
held að eigi erindi. Hún er full af þeim flækjum og 
erfiðleikum sem unglingar í dag standa frammi 
fyrir og fjallar um gildi þess að standa saman og 
fylgjast hvert með öðru,“ segir Ingibjörg. Á næstu 
dögum kemur bókin út á hljóðbók sem Atli Óskar 
Fjalarsson, nemandi í 10. bekk líkt og aðalsöguhetjan, 
les inn á. Ingibjörg er sérstaklega ánægð með þá 
viðbót og segir sárlega vanta hljóðbækur fyrir ungl-
inga. vera@frettabladid.is

Sá flottasti á byggðu bóli
Æskuvinkonur Ingibjargar gáfu henni orkusteininn í fyrra og hefur hún ekki slökkt á honum síðan.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KLAUSTURVÖRUR
Í nýrri verslun í Garða-
stræti fæst gæðavara, 
handunnin af nunnum 
og munkum í evrópskum 
klaustrum.
JÓL 4

HANDVERKSSÝNING
Samtökin Handverk og 
hönnun standa fyrir sölu-
sýningu á hagnýtu íslensku 
handverki í Aðalstræti 10.
JÓL 2



[ ]Gervijólatré fást í ýmsum stærðum og gerðum og er litavalið fjöl-
skrúðugt. Þeir sem vilja ögn fríkaðra jólatré en gengur og gerist geta til 
að mynda orðið sér úti um eitt bleikt eða svart. Hinir hefðbundnari geta 
þó alltaf fundið sín fagurgrænu tré.

Margt smekklegt og fallegt 
er að finna á árlegri hand-
verkssýningu samtakanna 
Handverk og hönnun í húsnæði 
þeirra í gömlu timburhúsi niðri 
í bæ. Sýningin hefur skapað sér 
fastan sess í jólaundirbúningi 
margra landsmanna.

Í elsta húsi Reykjavíkur við Aðal-
stræti 10 fer nú fram sölusýning á 
íslensku handverki og hönnun. 
Sýningin heitir „Allir fá þá eitt-
hvað fallegt“ og er nú haldin í átt-
unda skiptið. Hjá mörgum er sýn-
ing þessi ómissandi þáttur í 
jólarútínunni. Þarna eru saman 
komnir munir úr smiðjum meira 
en fimmtíu manns sem sýna hand-
verk sín, listiðnað og hönnun. Fólk 
getur skoðað og keypt en munirnir 
verða afhentir í sýningarlok.

„Á sýningunni eru hlutir sem 
tengjast jólunum beint og óbeint. 
Varan er mjög fjölbreytt, í minni 
kantinum að umfangi en á öllum 
verðbilum. Við erum að mestu 

með nytjahluti eins og skálar, 
kertastjaka, lampa, hringi og alls 
konar textílvörur sem dæmi. Hlut-
irnir eru gerðir úr margs konar 
efnum svo sem hör, leir, skinni, 
hrossahári og mannahári svo lítið 
eitt sé talið upp,“ segir Sunneva 
Hafsteinsdóttir, framkvæmda-
stjóri samtakanna Handverks og 
hönnunar, sem standa fyrir sýn-
ingunni árlega.

Í ár voru það Margrét Jónsdóttir 
leirlistakona og Oddrún Halldóra 
Magnúsdóttir skartgripahönnuð-
ur sem sáu um uppsetningu á sýn-
ingunni. „Við auglýsum þessa sýn-
ingu út um allt svo allir geta sótt 
um að sýna en síðan er dómnefnd 
sem ákveður hvað verður sýnt. 

Það er gæðanefnd sem velur inn, 
sem skiptir máli, því okkar hlut-
verk er að auka gæði. Um áttatíu 
manns sóttu um að vera með og úr 
þeim hópi voru valdir munir frá 
fimmtíu,“ segir Sunneva.

Handverk og hönnun er sameig-
inlegur vettvangur þeirra sem 
starfa að handverki, hönnun og 
listiðnaði. Samtökin vilja auka 
almennan skilning á menningar-
legu, listrænu og hagnýtu gildi 
handverks, hönnunar og list-
iðnaðar með alls konar kynningar-
starfsemi. Sýningin í Aðalstræti 
var opnuð 8. desember og verður 
opin eins og verslanir í miðborg-
inni til 23. desember. Aðgangur er 
ókeypis. niels@frettabladid.is

Hagnýtt íslenskt handverk

Espresso-bollar eftir Guðnýju Hafsteins-
dóttur og lundi eftir Sigurð K. Eiríksson.

Yfir borðinu hanga skraddarastjörnur og milli þeirra standa súlur tvær. Á borðinu ægir 
öllu saman: prjónaðir kragar, jöklasól, kúlukerti, hördúkar og hálsfestar úr áli og beini.

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

Járn & Gler ehf.  -  Skútuvogur 1h.  
Barkarvogsmegin. - 104 Reykjavík   
S: 58 58 900.  www.jarngler.is

Málaratrönur

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir  • Öryggishurðir
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Hvað á að gefa 
tengdó?
VAL Á JÓLAGJÖF HANDA TENGDA-
MÖMMU VEFST FYRIR MÖRGUM. 

Konur á besta aldri eiga yfirleitt 
miklu meira en nóg af öllu og er 
þeim oft óleikur gerður ef upp úr 
pinklum og pökkum koma styttur, 
myndir eða búsáhöld. 

Tilvalið er að gefa slíkum konum 
eitthvert dekur sem lyftir þeim 
upp. Hand- og fótákrem gæti til 
dæmis fallið í kramið. Slíkir krem 
eru eins misjöfn og þau eru mörg 
en við mælum til dæmis með Shea 
Butter hand- og fótakremi frá L’Occ-
itane en samnefnd verslun er bæði 
í Kringlunni og á Laugavegi. Þar er 
fjölbreytt vöruúrval og ilmar Shea 
Butter-kremið dásamlega og 
byggir 
þurrar 
hendur 
og fætur 
upp á 
auga-
bragði.

- ve

Íslensku jólasveinarnir túlka 
óskir Femínistafélagsins.

Í anda jóla og jafnréttis hefur 
Femínistafélag Íslands fengið 
Tinnu Kristjánsdóttur listakonu 
til að túlka jólaóskir Femínista-
félagsins með dyggri aðstoð Gátta-
þefs, Skyrgáms, Askasleikis, 
Stúfs, Kertasníkis, Hurðaskellis, 
Gluggagægis og Ketkróks. Óskir 
jólasveinanna eru til að mynda: 
„Ketkrókur óskar sér jafnréttis 
karla og kvenna“, „Gluggagægir 
óskar sér þess að fórnarlömb kyn-
ferðisafbrota fái sanngjarna með-
ferð“ og „Hurðaskellir óskar sér 
að kvennastörf verði metin til 
jafns við karlastörf“. 

Markmiðið Femínistafélagsins 
með þessum jólaóskum er að taka 
þátt í jólagleðinni og í leiðinni að 
minna á mikilvægi þess að óska 

sér einhvers sem skiptir raun-
verulega máli. 

Jólakortin eru seld átta saman í 
pakka og kosta 1.500 krónur. Þau 
fást í Kaffi Hljómalind og Kisunni 
við Laugaveg. 

- ve

Femínistafélagið 
gefur út jólakort

Kertasníkir er einn af jólasveinunum á 
kortum Femínistafélagsins.

Klassískar jólasmákökur
VANILLUHRINGIR ERU ALLTAF VINSÆLIR UM JÓLIN.

Vanillukransar
500 g hveiti
250 g sykur
375 g smjör  (mjúkt)
1 egg
25 g vanillusykur (ekki dropar)
Öllu blandað saman og 
deigið hnoðað létt. Síðan 
er það sett í hakka-
vél með sérstökum 
sprautustút og búnir 
til litlir hringir sem 
settir eru á plötu 
og bakaðir í 6-8 
mínútur við 200 
gráðu hita.

Golftréð skreytt
JÓLATRÉ ERU SANNARLEGA AF 
MARGS KONAR TOGA.

Ekki er öll vitleysan eins. Á hót-
eli í borginni Bangkok í Taílandi 
stendur allsérstakt jólatré. Tréð er 
sett 19.888 golfkúlum frá toppi 
til stofns. Golftréð var sérstaklega 
hannað til að vekja athygli á Taí-
landi sem góðum áfangastað fyrir 
golfáhugamenn í Asíu.  - sgi

Vatnagörðum 24 - 26  Sími 520 1100  www.bernhard.is

Vandað tölvustýrt hleðslutæki fyrir hjólið ykkar.
Hjólið er alltaf klárt og fullhlaðið. Hleður og afhleður 
rafgeyminn til skiptis. Passar fyrir allar tegundir hjóla. 
Ekki láta geyminn falla og eyðileggjast í vetur.

Gefðu elskunni þinni

fl otta jólagjöf

Frábær jólagjöf á frábæru verði

aðeins kr. 7.900

Jólagjöf
útivistarmannsins

Með hverju keyptukr. gjafabréfi  fylgiglæsilega gjö

Handhafi gjafabréfsins á inni an

Kr. ________________________

Hjá útivistar– og veiðibúðinni 

—  ICEFIN —Nóatúni

Gjafabréf

Í Icefi n færðu:
North Ice
útivistarfatnað,
Jahti Jakt
veiðifatnað
og Pitokokki 
potta ... og 
margt margt 
fl eira.

atú
Dags. _______Gild

www.icefi n.is - Nóatúni 17 - 105 Reykjavík - Sími 534 3177 

—ni 17 ICEFIN

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
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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

Mörkinni 6, Símí 588-5518
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga frá kl. 10-16
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Bera vott um vandvirkni
Klausturvörur er nafn á nýrri verslun í Garðastræti 17 
og ekki út í bláinn. Þar er handunnin gæðavara, gerð 
af nunnum og munkum í evrópskum klaustrum. 

Kerti, sápur, krem og listaverk úr bronsi, gleri og leir 
er meðal þess sem fæst í Klausturvörum að Garða-
stræti 17. Einnig hunang, sultur, möndlur, hnetur, 
smákökur og annað góðgæti. Danielle Gross og 
Marianne Guckesberger eiga og reka verslunina. Þær 
segja margar uppskriftanna í klaustrunum byggða á 
aldagamalli reynslu því vinna hafi ávallt skipað fastan 
sess í daglegu lífi klausturfólks. „Vörurnar bera með 
sér merki um gæði og kostgæfni enda framleiddar með 
virðingu fyrir sköpunarverki Guðs. Þannig koma flest 
hráefni snyrti- og sælkeravara úr næsta nágrenni 
klaustranna, eru lífrænar og án allra aukaefna,“ fullyrða 
þær. Nefna snyrtivörur frá Trappistanunnum í Belgíu og 
Noregi, græðandi smyrsl, hunang og sultur frá Benediktína-
munkum í Frakklandi, handunna listmuni úr stáli og leir frá 
Þýskalandi og sinnep frá Trappistum í Tékklandi.
Verslunin Klausturvörur er opin mánudaga og föstudaga frá 
12 til 19 og laugardaga frá 12 til 18. Daniela tekur fram að 
ekki sé um færibandaframleiðslu að ræða og að svolítill tími 
geti liðið milli sendinga. „En,“ segir hún. „Smá bið eykur 
bara tilhlökkunina.“

gun@frettabladid.is

Póstkortastandar úr leir 
frá Benediktanunnum í 
Þýskalandi. 

Engill frá þýskum Benediktamunkum.

Dagkrem frá 
Trappistamunk-
um í Þýskalandi 
með olíum úr 
hinum ólíkustu 
plöntum. 

Eplahlaup frá 
munkum í 
Bretagne í Frakk-
landi.
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bara svo þér og þínum líði betur

ERT ÞÚ MEÐ 
VERKI Í ÖXLUM?

Með því að hvíla 

handleggina á bara 
stuðningspúða er hægt 

að slaka vel á í herðum 

og handleggjum og 

koma í veg fyrir vöðva-

spennu og verki.

bara 1, bananinn, nýtist vel 
við tölvuvinnu, prjónaskap 
og fleira.

bara 2, bókapúðinn, nýtist 
vel við lestur og til hvíldar.

bara 3, passar í þröng sæti 
og í hjólastóla.

Hönnuður bara stuðningspúða 
er Bjargey Ingólfs, iðjuþjálfi.

bara stuðningspúðar fást í bara LIST-IÐJU, Háhæð 10, Garðabæ.
Opið alla daga fram til jóla frá kl 12-20.

Sími 565 6881 & 864 7876.    www.bara123.is

Hálskraginn er hannaður af Bjargey Ingólfs, iðjuþjálfa og fæst í 
bara LIST-IÐJU, Háhæð 10,Garðabæ.

Opið alla daga fram til jóla frá kl 12-20.
Sími 565 6881 & 864 7876.    www.bara123.is

Hálskraginn ORMURINN 
LANGI, hjálpar þér 
að bera höfuðið hátt 
þegar ferðast er í lofti, 
á láði og á legi. 

LÁTTU EKKI HÖFUÐIÐ HANGA
HALLAÐU ÞÉR AÐ ORMINUM LANGA

Auglýsingasími

– Mest lesið

Marianne Guckes-
berger og Danielle 
Gross selja margs 
konar handunnar 

vörur frá munkum og 
nunnum. FR
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fasteignir 

Auglýsingapláss

17. DESEMBER 2007

Endaraðhús við Hólmatún á Álftanesi er til sölu 
hjá Fasteignasölunni Ási og er laust strax. 

K omið er inn í forstofu með flísum á gólfi. Fuln-
ingarglerhurð er milli hennar og íbúðarinnar. 
Úr forstofunni er líka gengið í bílskúrinn. 

Gott hol er með flísum á gólfi, skáp og útgangi út á 
lóð. Eldhúsið er með flísum á gólfi og milli skápa. Þar 
er borðkrókur. Stofan og borðstofan eru með parketti 
á gólfum, uppteknum loftum með halógenlýsingu, 
stórum glugga og góðu útsýni.

Þrjú parkettlögð svefnherbergi eru í íbúðinni, þar 
á meðal gott hjónaherbergi með miklu skápaplássi. 

Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf. Þar er sturta, 
innrétting, tengi fyrir þvottavél og gluggi. 

Allar innréttingar eru sérsmíðaðar úr hlyni og 
sprautulakkaðar hvítar, bæði í eldhúsi, holi, stofu, 
baði og herbergjum. Gólfefni eru svartar flísar/nátt-
úrusteinn og parkettið er hlynur. Hurðir eru úr birki. 
Því er óhætt að segja að húsið hafi smekklegt yfir-
bragð og allt er í stíl.

Bílskúrinn er flísalagður með hillum og einstak-
lega snyrtilegur og vel frá genginn.

Lóðin er 860 fm eignarlóð, öll malarborin og því 
er eins og húsið standi við sjávarkambinn. Verðið er 
39,9 milljónir en gott áhvílandi lán er frá Íbúðalána-

Með útsýni yfir hafið
Endaraðhúsið stendur á eignarlóð.

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
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„Við erum aldrei of upptekinn fyrir þig “
Ekki heldur um jólin.

Gleðileg Jól
og farsælt komandi ár

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Áslaug María
Sölufulltrúi
8200 301
aslaug@remax.is

Eir
Sölufulltrúi
660 6085
eir@remax.is

Benedikt
Sölufulltrúi
661 7788
benolafs@remax.is

Edda Hrafnhildur
Sölufulltrúi
896 6694
edda@remax.is

Hilmar
Sölufulltrúi
892 2982
hilmarosk@remax.is

Stefán Páll Jónsson 
Löggiltur fasteignasali
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Blikaás 13
221 Hafnarfjörður
GLÆSILEG 3ja HERBERGJA

Stærð: 85 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 15.000.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.900.000
REMAX/ESJA kynnir:  Þessa  sérlega  fallegu  85  fm 3ja  herbergja  íbúð  á  efri  hæð í  mjög  góðu  sex  íbúða
húsi.  Sér  inngangur  af  svölum. Forstofa er  flísalögð.  Stór  og björt  stofa  og borðstofa.  Mjög góðar  suður
svalir  með fallegu útsýni.  Eldhús er rúmgott með fallegri  innréttingu og góðum borðkrók. Innaf eldhúsi  er
stórt og gott þvottahús/geymsla með glugga og góðum skápum. Rúmgott svefnherbergi með skápum og
barnaherbergi einnig með skáp. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf.Barnvænt og gott hverfi

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Örn Gunnarsson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

og@remax.is

HAGSTÆÐ LÁN GETA FYLGT!!!!

RE/MAX Esja - Laugavegur 170 - 105 Reykjavík - Sími: 4144600 - www.remax.is

861 7757

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

Fr
um

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

Drangahraun 5
Hafnarfirði
Glæsilegt atvinnuhúsnæði

Stærð: 1092,9 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 132.350.000
Bílskúr: Nei

Verð: 220.000.000
Glæsilegt atvinnuhúsnæði á góðum stað í Hafnarfirði. Þriggja hæða hús, efri hæð, jarðhæð, og kjallari. Efri
hæð,  fjögur  góð  herb./skrifst.,  baðherb.  með  flísum  á  gólfi  og  eldhús  með  borðkr.  Jarðhæð,  stórt
verslunarrými  bjart  og  snyrtilegt,  hentar  fyrir  margskonar  notkun,  tvö  iðnaðarbil  150  fm  með
innkeyrsluhurðum, lofthæð 4m. Auðv. að breyta innra skipul. á efri hæð og jarðh. Kjallara skipt upp í fjögur
bil, tvö 150fm og tvö 75fm, smurgryfja í einu bili. Auðvelt að skipta kjallara upp í 6 bil.

Eignastýring

Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali

Bragi Valgeirsson
Sölufulltrúi

elli@remax.is

bragi@remax.is

Gott tækifæri fyrir fjárfesta.

RE/MAX Eignastýring  - Síðumúli 7 - 105 Reykjavík - Sími: 5344040 - www.remax.is

534 4040

893 6767

Fasteignasalan Hóll kynnir í einkasölu
hluta úr þremur landmiklum hlunninda-
jörðum við Selá í Selárdal í Vopnafirði.
Um er að ræða 16,67 % úr jörðinni Leifs-
stöðum sem er 5652 ha. að stærð, 8,33 %
úr jörðinni Áslaugarstöðum sem er 4762
ha. að stærð og helming jarðarinnar Breiða-
mýrar sem er 712 ha. að stærð skv. uppl. á
nytjaland.is. Á Leifsstöðum er 111 fm. íbúð-
arhús, byggt árið 1944, sem gert hefur ver-
ið upp og er nýtt sem veiðihús en Breiða-
mýri og Áslaugarstaðir eru án húsa. 
Áslaugarstaðir og Leifsstaðir eiga land sam-
an. Jarðirnar eru vel grasi grónar og

liggja allar að Selá og eiga hlutdeild í arði vegna laxveiðiréttinda í ánni. Selá hefur verið með aflahæstu veiðiám landsins síð-
ustu ár og ásókn í veiði þar verið mikil. Um leið hefur verið gert stórátak í að varðveita hinn náttúrulega laxastofn sem þar er að
finna og hefur það skilað sér í stöðugt aukinni veiði. Í gildi er samningur um leigu árinnar sem hefur var endurskoðaður á síðasta
ári og arðgreiðslur til landeigenda hækkaðar verulega. Til stendur að byggja nýtt veiðihús við ána, austan ár, innan við sundlaug.
Nánari lýsingu á landkostum Selárdals og jarðanna þriggja er að finna í bókinni Sveitum og jörðum í Múlaþingi.

Verð: Óskað er eftir tilboðum í hverja eign fyrir sig en seljendur áskilja sér rétt til að taka hvaða tilboði sem er
eða hafna öllum. Þinglesinn forkaupsréttur er á jörðunum.

Nánari upplýsingar gefur Björn Daníelsson hdl./lgf. fasteignasölunni Hóli í símum 595 9000 og 849 4477.
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Þverhol t  14 •  105 Reykjavík  
www.hol l . is  •  hol l@holl. is

JARÐIR TIL SÖLU 
Í VOPNAFIRÐI

Vatnsnesvegur 31
230 Reykjanesbær
15,8millj.kr á 4,15@  frá Íls.

Stærð: 189 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1954

Brunabótamat: 26.740.000
Bílskúr: Já

Verð: 24.400.000
Búið er að endurnýja eldhúsinnréttingu, gólfefni á neðri hæðinni. Nýr stigi upp á efri hæð. Íbúðin er staðsett
stutt  frá  miðbæ Reykjanesbæjar.  Myllubakkaskóli  í  næstu götu,  og öll  þjónusta  í  stuttri  fjarðlægð.  Íbúðin
skiptist  í  þrjár  stofur  og 4  svefnherbergi  sem áður  voru  5,  tvö  minni  herbergin  sameinuð,  þvottahús,  tvö
baðherbergi  og  nýlega  uppgert  eldhús.   Greiðslubyrði  lánsins  er  um  67þúsund  á  mánuði.   Íbúðin  getur
verið laus með stuttum fyrirvara!!

Heimili & Skip

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali

Sigurður
Sölufulltrúi

tab@remax.is

siggi@remax.is

Gunnar Björn
Sölufulltrúi

gbb@remax.is

Getur verið laus með stuttum fyrirvara

RE/MAX Heimili & Skip - Hafnargata 54 - 230 Reykjanesbær - Sími: 4200800 - www.remax.is

4200800

693 2080

8440040
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5050sala fasteigna í         ár 1957 - 2007�
Elsta starfandi fasteignasala landsinns 
fagnar 50 ára afmæli. 
Samanlagður starfsaldur starfsmanna 
við fasteignaviðskipti eru nú 200 ár

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Sverrir
Kristinsson
sölustjóri

lögg.fasteignasali

Guðmundur
Sigurjónsson
lögfræðingur

lögg.fasteignasali

Þorleifur St.
Guðmundsson

B.S.c.
lögg.fasteignasali

Kjartan
Hallgeirsson

lögg.fasteignasali

Geir
Sigurðsson
skjalagerð

lögg.fasteignasali

Magnea
Sverrisdóttir

lögg.fasteignasali

Hákon
Jónsson

B.A.
lögg.fasteignasali

Gunnar
Helgi

Einarsson
sölumaður

Heiðar
Birnir

Torleifsson
sölumaður

Hilmar Þór
Hafsteinsson

lögg.fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir

gjaldkeri

Elín
Þorleifsdóttir

ritari

Ólöf
Steinarsdóttir

ritari

Sólveig
Guðjónsdóttir

ritari

Dagný Erla 
Eiríksdsóttir

ritari

Sími: 588 9090 - Síðumúla 21 - www.eignamidlun.is - eignamidlun@eignamidlun.is - Fax: 588 9095

BRÚNAVEGUR - NEÐRI SÉRHÆÐ  

Glæsileg 114,7 fm sérhæð í fallegu tvíbýlishúsi við Brúnaveg í Laugarásnum, ásamt 25,7
fm bílskúr. Húsið er teiknað af Sigvalda Thordarsyni, arkitekt, og stendur á 857 fm lóð.
Hæðin skiptist m.a. í stofu, borðstofu og þrjú svefnherbergi. Í kjallara er sérgeymsla og
herbergi með aðgangi að snyrtingu. Garðurinn er í fallegri rækt og er mjög góð tenging
við hann úr íbúðinni. V. 43,5 m. 7061

HAGAMELUR - SÉRHÆÐ
5 herbergja vel skipulögð
117,2 fm neðri sérhæð í fal-
legu húsi sem nýlega er búið
að standsetja. Hæðin skiptist í
forstofu, forstofuherbergi, hol,
tvær samliggjandi stofur, eld-
hús, barnaherbergi, hjónaher-
bergi og baðherbergi. Tilboð
7241

BÚSTAÐAVEGUR   
4ra herb. falleg og björt 95,2 fm íbúð á 2.
hæð. Íbúðin skiptist í tvær samliggjandi
stofur, 2 herbergi, eldhús og bað auk
geymslna. Yfir íbúðinni er mann gangengt
ris sem möguleiki er á að lyfta og stækka
íbúðina verulega. Þessi íbúð býður því upp
á mikla möguleika. V. 27, 0 m. 7240

VÍÐIMELUR - RÉTT VIÐ HÁSKÓLANN.
Falleg ca 50 fm 2ja herberja íbúð í þríbýli.
Íbúðin er í kjallara og hefur verið mikið end-
urnýjuð og skiptist í anddyri, stofu, eldhús,
baðherbergi og svefnherbergi. V. 18,4 m.
7238

HOLTASMÁRI 1 - TIL ÚTLEIGU -
VANDAÐ SKRIFSTOFU OG VERSLUNARHÚSNÆÐI

Til útleigu um 1.850 fm í húsi sem er mjög vel  staðsett og þekkt.
Um er að ræða hluta jarðhæðar sem er mjög gott verslunarrými,
6. og 8. hæð hússins. Á 5.. hæð eru skrifstofur, fundarsalir,
snyrtingar og eldhús. Á 8. hæð er stór matsalur, vinnusalir, fun-
darsalur o.fl. Hæðin gæti einnig hentað sem skrifstofur. Mjög
stórar svalir eru á 8. hæðinni en á 5.hæð eru einnig góðar svalir.
Á jarðhæð er gott verslunarrými. Fjöldi bílastæða er við húsið,
m.a. í bílageymslu. Húsnæðið verður laust um næstu áramót. 

Allar nánari upplýsingar gefa Þorleifur St. Guðmundsson
og Hákon Jónsson, löggiltir fasteignasalaar á Eignamiðlun.

LANGALÍNA 10-14, 
GARÐABÆ - OPIÐ HÚS

Fallegar íbúðir í þremur húsum á sjávarlóð í Sjálandi. Húsin eru
hönnuð af Birni Jóhannessyni. Lyfta er í húsunum frá bílakjallara
og upp í íbúðirnar. Glæsilegt útsýni. 

ÍBÚÐIRNAR VERÐA TIL SÝNIS Í DAG
MÁNUDAG FRÁ 17-18.

BJALLAVAÐ - NORÐLINGAHOLTI, 
TIL AFHENDINGAR STRAX

Glæsilegar 3ja herb. íbúðir í einkasölu. Allar íbúðirnar eru fullbú-
nar með gólfefnum og til afh strax. Efsta hæðin er inndregin með
stórum svölum og glæsilegu útsýni til Bláfjalla, Esjunnar,
Rauðavatns og víðar. Í næsta nágrenni er ósnorti, friðuð náttúra
með fallegum gönguleiðum. 

BÓKIÐ SKOÐUNARTÍMA HJÁ FASTEINGASÖLUM
Á EIGNAMIÐLUN, Sími 588 9090

BAKKAFLÖT - GARÐABÆ

Fallegt og vel skipulagt 162 fm. einbýlishús
ásamt tvöföldum 49,6 fm bílskúr. Húsið
stendur í rólegri botnlangagötu neðst í flötun-
um á þessum eftirsótta stað. Lóðin er um
1160 fm og mjög gróin og falleg. Húsið stend-
ur á 1152 fm lóð og skv. nýju deiliskipulagi má
byggja allt að 200 fm við húsið.  6940

KEILUGRANDI 6, 3. HÆÐ - OPIÐ HÚS
Mjög falleg nýstandsett 99 fm 4ra herb. íbúð
á 2. hæð í litlu fjölbýli. Stæði í bílageymslu fylg-
ir. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, sjónvarpshol og
þrjú herbergi. Tvennar svalir. Sjávarútsýni.
Laus strax. V. 29,5 m. 7038

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

EFSTALAND - GLÆSILEG UPPGERÐ   
Mjög glæsileg, björt og vel skipulögð 3ja her-
bergja íbúð á 2. hæð með miklu útsýni, í góðu
fjölbýli. Íbúðin er öll nýstandsett á flottan hátt.
Nýtt eldhús, gólfefni, hurðar og skápar. Glæsi-
leg eign. V. 26,5 m. 7143

FRÓÐENGI - MEÐ VERÖND
Sérstaklega glæsileg 4-5 herbergja íbúð á 1.
hæð við Fróðengi 14. Íbúðin skiptist þannig:
stofa, borðstofa, eldhús, baðherbergi, þrjú
herbergi, þvottahús, geymsla og forstofa. Sér
geymsla fylgir í kjallara. Sameiginlegt þvotta-
hús er í kjallara. Bílskúr fylgir íbúðinni (24 fm).
Sólpallur út frá stofu fylgir íbúðinni.  7237
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Galtalind 3
201 Kópavogur
Falleg íbúð með miklu útsýni

Stærð: 125,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 20.430.000
Bílskúr: Já

Verð: 32.900.000
Falleg, rúmgóð og björt 4ra herbergja íbúð með bílskúr og miklu útsýni.Nánari lýsing eignar:Forstofa:með
góðum skápum.Eldhús: með fallegum innréttingum og borðkrók. Þvottaherbergi:  er innaf eldhúsi, stórt og
gott  með  innréttingu,sem  jafnframt  nýtist  sem  geymsla.  Baðherbergi:flísalagt  í  hólf  og   gólf,  snyrtileg
innrétting,  baðkar  með  sturtuaðstöðu.Hjónaherbergi:  með  góðum  skápum.Barnaherbergin:  bæði  með
skápum Stofan: rúmgóð og björt,útgengt á stórar svalir.Gólfefni:Flísar og parket.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Ingunn Björnsdóttir
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

ingunnb@remax.is

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

OPIÐ HÚS Í DAG MÁN 17/12 KL17.30-18.00

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

698 8080

699 5008

Hringbraut 19
220 Hafnarfjörður
Góð 3ja herb. með sér verönd

Stærð: 69,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1955

Brunabótamat: 11.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.500.000
Nánari lýsing: Gengið er inn í íbúðina um sameiginlegan inngang. Forstofa er með flísum. Hol er flotað og
með fatahengi. Eldhús er flísalagt með hvítri  innréttingu og flísum á milli  skápa. Barnaherbergi er rúmgott
og með flotað gólf. Hjónaherbergi er með eikarparketi og skápum. Stofan er með flotuðu gólfi og útgengi á
suðurverönd.  Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf,  baðkar  með  sturtuaðstöðu  og  handklæðaofn.
Þvottahús er sameiginlegt. Geymsla fylgir eigninni. Sameiginlegur garður.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Gunnar Ólason
Sölufulltrúi

gunnarolason@remax.is

OPIÐ HÚS Í DAG MÁN 17/12 KL18.00-18.30

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

699 5008

694 9900

Hverfisgata 52
101 Reykjavík
Glæsileg PENTHOUSE í miðbænum

Stærð: 193,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1930

Brunabótamat: 25.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 69.900.000
Remax  Lind  kynnir  eina  fallegustu  hæð  miðborgarinnar,  eign  í  sérflokki  með  mikinn  stíl.  Glæsileg  og
nýuppgerð tæplega 200 fm hæð á besta stað í hjarta miðborgarinnar, 101 Reykjavík, í virðulegu steinhúsi.
Komið er  upp í  íbúðina með sjarmerandi  "New York  style"  vörulyftu  og/eða gengið  upp stiga  .  Stofa  og
eldhús eru samliggjandi, stórt og opið rými með rúmlega 2,8 m lofthæð.  Tvö svefnherbergi eru í íbúðinni
ásamt stóru lúxus baðherbergi og salerni.  45fm aukaíbúð fylgir eigninni- tekjumöguleikar

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Gunnar Ólason
Sölufulltrúi

gunnarolason@remax.is

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 699-5008

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

699 5008

694 9900

Móhella 4E
221 Hafnarfjörður
GEYMSLA / BÍLSKÚR / ATVINNUHÚSNÆÐI

Stærð: 26,3 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 4.100.000

Remax Lind kynnir: Vorum að fá í sölu 26fm geymslu/bílskúr/atvinnuhúsnæði við Móhellu í Hafnarfirði. Tilvalið sem
geymsla  fyrir  búslóðina,  vélsléðann,  fornbílinn  ofl.  Einnig  hægt  að  nýta  sem  létt  iðnaðarhúsnæði,  lager  og
ýmiskonar  starfssemi.     Nánari  lýsing:  Eignin  skilast  fullbúin  að  innan  sem  utan.  Húsið  er  klætt  með  aluzink
klæðningu. Vélslípað gólf með niðurfalli, tengdur ofn, sér rafmagnsmælir, möguleiki á 3ja fasa rafmagni, heitt og
kalt  vatn.  Lagt  fyrir  skolvask.  Lofthæð  285-310m.  Bílskúrshurð  240x259.     Lóð  afgirt  og  malbikuð.  Starfrækt
öflugt húsfélag. Sameiginleg salernisaðstaða í einni geymslunni í lengju C. Hússjóður ca.2þús á mán.   Hægt er
að fá  atvinnuhúsnæðislán  hjá  lánastofnunum gegn veði  í  geymslubilinu.  60-70@   Afhending við  kaupsamning!
Allar  nánari  upplýsingar  veita  Finnur  í  síma  823-8964  -  fridfinnur@remax.is  og  Svavar  í  síma  698-1834  -
svavar@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MÁNUD. 17/12 KL 18:00 - 18:30

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

699 5008

Safamýri 25
108 Reykjavík
Góð hæð á frábærum stað

Stærð: 102 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1964

Brunabótamat: 12.950.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.900.000
Góð  hæð.  Frábær  staðsetning.  Mjög  gróið  og  skemmtilegt  hverfi.  Stutt  er  í  leikskóla,  barnaskóla  og
menntaskóla. Nýlegt eikarparket. Sameiginlegur garður. Gott bil er á milli húsa. Þvottahús á hæð. Geymsla
á  hæð.  Nánari  lýsing  eignar:  Forstofa:  Flísalögð  með  fatahengi.  Eldhús:  Flísalagt  með  fallegri  hvítri
innréttingu  og  góðum  borðkrók.  Baðherbergi:  Flísalagt  í  hólf  og  gólf.  Svefnherbergi:  Þrjú  góð
svefnherbergi. Stofa: Rúmgóð með nýlegu eikarparketi. Gangur: Með nýlegu eikarparketi.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Ingunn Björnsdóttir
Sölufulltrúi

ingunnb@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag. 17/12 kl.18.00-18.30

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

699 5008

698 8080

Skjólvangur 8
220 Hafnarfjörður
Fallegur garður með heitum potti

Stærð: 408,00 fm
Fjöldi herbergja: 12
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 46.450.000
Bílskúr: Já

Verð: 96.000.000

Glæsilegt einbýlishús á góðum stað í Hafnarfirði. Mjög fallegur garður með heitum potti, pöllum og tjörn. Glæsileg
baðaðstaða undir bílskúr með vatnsgufubaði. Frábær eign sem þið ættuð ekki að láta fram hjá ykkur fara.   Húsið
er 408 fm ( skráð hjá FMR 364,5) Komið er inn í mjög bjarta og rúmgóða forstofu með mikilli lofthæð og terazzaso
á  gólfi.  Innangengt  er  í  tvöfaldan  bílskúr  frá  forstofu.  Stórt  eldhús  með  góðri  eldhúsinnréttingu  og  vönduðum
tækjum. Stofa og borðstofa eru rúmgóðar og bjartar með gluggum sem ná frá gólfi og upp í loft. Hjónaherbergi
með  fataskáp  og  nýuppgert  baðherbergi  með  sturtu  og  góðri  innréttingu.  Tvö  barnaherbergi  með  skápum.
Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf, baðkar og sturta. Þvottahús er flísalagt með útgengi út í garð. Neðri hæð:
Gott  sjónvarpsherbergi  með  parketi.  Notaleg  arinstofa  með  teppi  og  útgengt  út  í  garð.  Tvö  stór  svefnherbergi
með skápum. Rúmgóð geymsla.   Undir  bílskúr er  baðaðstaða með viðarfjölum og flísum á gólfi,  vatnsgufubað,
sturta og snyrting.   3ja herbergja íbúð er á neðri hæðinni sem nýlega er búið að gera upp.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Ingunn Björnsdóttir
Sölufulltrúi

ingunnb@remax.is

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 699-5008

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

699 5008

698 8080

Frítt verðmat!
Lind

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

hannes@remax.is

Seljendur athugið!

Við veitum þér frítt verðmat á þinni eign.

Hafðu samband.

Furuvellir 22
221 Hafnarfjörður
Glæsilegt einbýlishús

Stærð: 218,70 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 39.900.000
Eignin  skilast  fullbúin  að  utan,  steinað  og  tilbúin  til  tréverks  að  innan.  Lóðin  afhendist  grófjöfnuð.
Samkvæmt  teikningu  skiptist  eignin  í:  Anddyri  þar  sem  innan  gengt  er  í  bílskúr  og  forstofu.   Gott
hjónaherbergi,  þrjú barnaherbergi,  baðberbergi,  geymsla og þvottahús. Stofa og eldhús eru í  sama rými.
Góð lofthæð er í  húsinu. Geymslan er með góðum glugga og væri  hugsanlega hægt að nota þetta rými
sem herbergi (vinnuherbergi).  Húsið er tilbúið til afhendingar eða eftir nánara samkomulagi

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Lilja E.
Sölufulltrúi

liljae@remax.is

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 699-5008

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

699 5008

690 2708
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Þverholt - 2ja herb.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá fallega 57,7
fm, 2ja herbergja (ósamþykkt) íbúð á jarð-
hæð í miðbæ Mosfellsbæjar. Íbúðin er
mjög smekklega innréttuð og vel nýtt, flísar
á gólfum, rúmgóð stofa og eldhús og bað-
herbergi með fullkomnum sturtuklefa. Mjög
gott aðgengi, sér inngangur beint af bíl-
aplani.
Verð kr. 14,9 m.
Hagaland – 361 fm einbýli
með 2/skúr

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að á í sölu glæsi-
legt 308,7 fm einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt 52,5 fm tvöföldum bílskúr á falleg-
um stað, neðst í botnlanga við Hagaland í
Mosfellsbæ. Á aðalhæð er stórt eldhús,
stofa, borðstofa, 2 svefnherbergi og bað-
herbergi, og á jarðhæð er þvottahús,
svefnherbergi, baðherbergi og ósamþykkt
íbúð með eldhúsi, stofu og tveimur svefn-
herbergjum. Þetta flott eign á góðum stað.
Verð 85,0 m.
Krókabyggð – 108 fm 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 fm 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.

Hjallahlíð – 2ja herb íbúð

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 2ja her-
bergja Permaform íbúð á JARÐHÆÐ í litlu
fjölbýli, með stórri timburverönd við Hjalla-
hlíð 25 í Mosfellsbæ. Stórt hjónaherbergi,
baðherbergi m/sturtu, sér þvottahús, góð
geymsla - hægt að nota sem leikherbergi,
rúmgóð stofa og eldhús með flottri innrétt-
ingu.  Þetta er frábær eign fyrir þá sem eru
að kaupa sínu fyrstu eign - timburveröndin
eykur notagildi eignarinnar mikið. Lág-
afellsskóli, leikskóli, glæsileg sundlaug ofl.
í næstu götu. 
Verð 19,9 m.

Hjallahlíð – 174,6 fm raðhús

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu
tveggja hæða raðhús við Hjallahlíð 13 í
Mosfellsbæ. Íbúðin er 149,5 fm og bíl-
skúrinn 25,1 fm. 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 fm
einbýlishús

*NÝTT Á SKRÁ* Voru fá glæsilegt 250 fm
einbýlishús 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 fm bílskúr. Flott
sundlaug, World Class, skóli og golfvöllur í
innan við 100 metra fjarlægð.
Verð 76,9 m.
Hagaland - einbýlishús

Til sölu 209,6 fm einbýlishús með bílskúr
við Hagaland 16 í Mosfellsbæ. Húsið er
154,1 fm á einni hæð ásamt 55,5 fm 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 fm íbúð

*NÝTT Á SKRÁ* Falleg 115,6 fm, 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 botnlanga. 

Til sölu 208 fm einbýlishús á einstökum
stað, neðst í botnlanga við óbyggt svæði
við Arkarholt 20. Húsið er einnar hæða ein-
býlishús með tvöföldum bílskúr og 1.500
fm verðlaunagarði. 4-6 svefnherbergi, fal-
legt eldhús, tvö baðherbergi. Timburver-
önd, heitur pottur og skjólgóður garður. 
Verð 57,8 m.
Hafravatn – 45 fm hús – 2.040 fm lóð

Til sölu 44,8 fm sumarhús á 2.040 fm eign-
arlóð í sumarhúsahverfi við Hafravatn. Húsið
er byggt árið 1979 og þarfnast endurbóta,
en samþykkt deiliskipulag gerir ráð fyrir allt
að 70 fm frístundahúsi á lóðinni. Töluverður
trjágróður eru á lóðinni Þetta er kjörið tæki-
færi fyrir þá sem vilja eignast húsnæði á
þessum frábæra stað – þetta er sannarlega
sveit við borg.
Verð 18,4 m.
Hulduhlíð – 3ja herb.

Til í sölu flott 84,1 fm, 3ja herb. endaíbúð á
2. hæð í litlu 2ja hæða fjölbýli við Hulduhlíð
11. 2 rúmgóð svefnh. með skápum, baðh.
m/ sturtu, sér þv.hús, geymsla/tölvuh., góð
stofa og eldhús með borðkrók. Svalir í suður
og opinn stigagangur. Lágafellsskóli, leik-
skóli, glæsileg sundlaug o.fl. í næstu götu. 
Verð 23,9 m.
Reykjahvoll 41

Til sölu einstakt 300 fm 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-
garðinum. Þessi eign er fyrir þá sem vilja
mikið pláss og náttúru allt í kring.
Verð 120,0 m.

Bugðutangi – endaraðhús

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu 86,6
m2, 3ja herbergja endaraðhús við Bugð-
utanga 12. Steypt hús á einni hæð á góð-
um, 2 rúmgóð svefnherb., ný upptekið bað-
h. m/sturtuklefa, geymsla, góð stofa, sér
eldhús og búr/þv.hús inn af eldhúsi. Stór
hornlóð með timburverönd og góð aðkoma.
Verð kr. 29,9 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 fm, 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 fm, 2ja herb. 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 gólf-
um og fallegar eikar innréttingar í eldhúsi,
baði og svefnherbergi. Stór stofa og borð-
stofa og svalir eru yfirbyggðar og með gler-
hurðum 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
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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 Stór-
akrika 1 í Mosfellsbæ. Í húsinu eru 15
stórar íbúðir, 2ja, 3ja og 4ra herbergja
íbúðir. Íbúðirnar verða seldar fullbúnar,
með gólfefnum, ísskáp, uppþvottavél,
þvottavél og þurrkara. Í húsinu eru tveir
stigagangar og lyftur í hvorum gangi. Bíl-
skúrar fylgja sumum 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 útveggir.
Laxatunga 51-57 stendur á afar fallegum
stað með miklu útsýni út á Leirvogoginn –
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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Mávahlíð 4
105 Reykjavík
Falleg hæð-laus við kaupsamning

Stærð: 110,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1947

Brunabótamat: 15.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 34.900.000
Komið er inn í góða forstofu með steinateppi á gólfi. Frá forstofu er svo gengið inn í íbúðina. Þegar komið
er inn í íbúðina er stórt hol þar sem gengið er inn í rými íbúðinnar. Parket á allri íbúð, nema dúkur á baði.
Eldhús  er  allt  nýtt,  tveir  ofnar,  stálháfur,  keramikhellur.  Falleg  hvítháglans  innrétting.  Stofa  og  borðstofa
liggja saman, mjög rúmgóðar með stórum gluggum.Útgengt er  frá borðstofu út  á rúmgóðar svalir.  Bæði
herbergin eru stór, hjónah. er með góðum skápum. Baðherbergi upprunalegt

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

hronn@remax.is

Bergrún Brá
Sölufulltrúi

bergrunbra@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mán 17.des milli 18:00-18:30

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

692 3344

698 7352

Sumarhúsalóðir í Grímsnesi
Miðengi og Klausturhólar
GÓÐ FJÁRFESTING!!!

Stærð: 8000-9300 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: Frá 3.200.000
RE/MAX  Heimili  og  Jarðir  kynna:  Eigum  sumarbústaðalóðir  á  góðum  stað  í  Grímsnesinu.  Annarsvegar  í
landi  Miðengis  og  hins  vegar  í  Klausturhólum.  Lóðirnar  í  Miðengi  eru  8000fm  og  9300fm,  grónar  með
frábæru landslagi í hrauni með útsýni m.a. að  Kerinu og Búrfelli.  Lóðirnar í Klausturhólum eru 8000fm að
stærð og liggja saman. Þær standa hátt í landinu og á góðum dögum sést alla leið til Vestmannaeyja. Vatn
með silungi er í göngufæri. Frá báðum stöðum er stutt í alla þjónustu.

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Sigrún Ýr
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

sigrun@remax.is

Tómas
Sölufulltrúi

tomas@remax.is

LÓÐIR Á EFTIRSÓTTUM STAÐ.

RE/MAX Heimili & Jarðir - Austurvegur 65 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

820-9610

6990660
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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

Mánavegur 9
800 Selfoss
Einbýlishús í grónu hverfi...

Stærð: 155,8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 20.600.000
Bílskúr: Já

Verð: 25.500.000
RE/MAX Heimili og Jarðir kynna: Steinsteypt einbýlishús í grónu og rólegu hverfi á Selfossi. Húsið er skráð
155,8  fm  og  þar  af  er  36  fm  bílskúr.  Húsið  er  byggt  árið  1966  og  er  steníklætt  að  utan.  Eignin  telur:
forstofu,  stofu,  4 svefnherbergi,  baðherbergi,  eldhús,  þvottahús og búr.  Stofan,  gangurinn og 2 herbergi
eru  parketlögð  með  nýlegu  plastparketi,  2  herbergi  eru  með  dúk  á  gólfi.  Eldhús  er  rúmgott  með  hvítri
innréttingu og flísum á gólfi. Þjónusta og skólar eru í göngufæri.

Heimili & Jarðir

Hálfdán
Kristjánsson

Lögg. fasteignasali

Sigrún Ýr
Sölufulltrúi

halfdan@remax.is

sigrun@remax.is

Tómas
Sölufulltrúi

tomas@remax.is

 Mjög góð kaup!!

RE/MAX Heimili & Jarðir - Austurvegur 65 - 800 Selfoss - Sími: 4807600 - www.remax.is

820-9610

6990660

Rauðhamrar 3. Efsta hæð.
112 Reykjavík
Afhendist við kaupsamning

Stærð: 112,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 17.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.700.000
Rúmgóð forstofa með skáp. Eldhúsið er með hvítri innréttingu, flísar á milli efri og neðri skápa, borðkrókur,
uppþvottavél fylgir. Stofan/borðstofa er björt og rúmgóð með eikarparketi  og þaðan er útgengt  á stórar
suðursvalir  með fallegu útsýni yfir  Borgina. Baðherbergið er með dúk á gólfi,  hvítri  innréttingu, baðkar og
sturta . Þrjú Svefnherbergi  með eikarparketi  og góðum skápum. Útgengt er úr hjónaherbergi á suðursvalir
með fallegu útsýni. Þvottahús er innan íbúðar . Geymsla er í sameign.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Nanna Guðbergs
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

nanna@remax.is

Svava Júlía
Sölufulltrúi

svava@remax.is

Opið
Hús

Í DAG MILLI 18.00 - 18.30.

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899-9493

8983023

Grensásvegi 12A • 108 Reykjavík
UMBROT

símar 568 1000//824 6610//frum@frum.is//www.frum.is

Fr
um
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Fasteignasala • Íbúðarhúsnæði • Lágmúli 7 • 108 Rvk

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 - 2ja íbúða eign
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.

Hofteigur - Stutt frá Laugardal
137,7 fm sérhæð. Íbúðin er í kjallara. Í
íbúðinni eru anddyri, eldhús, stofa,
baðherbergi og 3 góð herbergi,  í sam-
eign er þvottahús og geymsla.
Verð 29.9 milljón

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

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

www.as.is
Opið virka daga 

kl.9–18
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Sjá einnig myndir 
í gluggum á Fjarðargötu

– Eigendur fasteigna 
athugið!

Lífleg sala – skoðum 
og verðmetum 
samdægurs! –

Fr
um

EINBÝLI

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

NORÐURBAKKI - LAUST
STRAX Vorum að fá nýja glæsi-
lega 129 fm 4ra herb. íbúð á besta
stað í húsinu. Stæði í bílageymslu.
Glæsilegt útsýni. 7122 

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

GUNNARSSUND - Fallegt 127
fm einbýli á frábærum stað. 3
sv.herb. Verönd, svalir og fallegur
garður. Verð 33,9 millj. 7051

DREKAVELLIR - LAUST
STRAX Glæsileg 126,8 fm íbúð á
3. hæð m/stæði í bílag. í lyftuhúsi.
3 sv.herb. Stórar L-laga svalir.
Verð 29,9 millj. 7255

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

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

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

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

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

ENGJAVELLIR - Björt og sér-
lega rúmgóð 150 fm endaíbúð. 4
sv.herb. Sérinngangur. Stórar út-
sýnissvalir. Verð 35,9 millj. 7116

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

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

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

DREKAVELLIR - Falleg 99 fm
íbúð á 3. hæð í lyftu húsi. 2
sv.herb. Stórar suðursvalir. Verð
24,7 millj. 7035 

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

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

HÆÐIR

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

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

ÁLFASKEIÐ – LAUS STRAX
Góð 87,2 fm 3ja herbergja íbúð á
2. hæð í góðu fjölbýli, 3 hliðar
klæddar. Verð 19,2 millj. 6250

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

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

2JA HERB. 

ÁLFASKEIÐ - LAUS STRAX
Falleg og vel með farin 2ja herb.
59,1 fm íbúð á fystu hæð/jarðhæð.
Verð 16,9 millj. 7277

4RA TIL 7 HERB. 

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

ESKIVELLIR - LYFTUHÚS
Falleg og vel skipulögð 90 fm 3ja
herb. íbúð á 6. hæð (efsta). Eignin
er hið vandaðsta, stæði í
bílgeymslu. Verð 24,5 millj. 7285

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

NÝTT

GRINDAVÍK

Efstahraun Fallegt talsvert end-
urnýjað samtals 190 fm EINBÝLI á
einni hæð, bílskúrinn er 46 fm.
Verð 29,5 millj. 7288

AUSTURHÓP - LAUST STRAX
Sérlega fallegt 157,1 fm einbýli á
einni hæð, ásamt 57,9 fm bílskúr,
samtals 215,0 fm Afhendist fullbúið
að utan, tæplega tilbúið undir tré-
verk að innan. Verð 28,5 millj. 7253

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

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

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

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

RÁNARGATA - TVÆR ÍBÚÐIR
Gott 180 fm tveggja íbúða hús
m/bílskúr. Húsið skiptist í tvær 3ja
herb. íbúðir með sérinngangi. Verð
22,0 millj. 6518

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

TÚNGATA - 90,2 fm neðri hæð. 2
sv.herb. Verð TILBOÐ 4658

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

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

VÍKURBRAUT - Glæsileg og mik-
ið endurnýjuð 161,7 fm efri hæð og
ris. Sérinngangur. Verð 21,3 millj.
4027

VOGAR

MIÐDALUR Sérlega fallegt 189,8
fm einbýli á einni hæð, ásamt 37,3
fm bílskúr, samtals 227,1 fm Af-
hendist fullbúin að utan, tæplega til-
búið undir tréverk að innan. Verð
29,5 7276

HEIÐARGERÐI - Fallegt og vel
viðhaldið EINBÝLI á einni hæð,
ásamt BÍLSKÚR á góðum stað.
Húsið er samtals 153,7 fm Sérlega
fallegur ræktaður garður. FALLEG
EIGN Á GÓÐUM STAÐ. Verð 29,9
millj. 7271

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

ATVINNUHÚSNÆÐI   

ÁLFASKEIÐ 394,1 fm verslun-
arhúsnæði ásamt 132 fm íbúð á
góðum stað í miðsvæðið í Hafnar-
firði, verð 130 millj. laust fljótl-
lega.  7121

MÓHELLA - LAUST STRAX
Nýlegt 26 fm atvinnu-/geymsluhús-
næði, fullbúið utan sem innan. Hiti,
heitt/kalt  vatn. Möguleiki á 3ja fasa
rafm Verð 4,2 millj. 7267

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

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

NÝTT

Starfsfólk Ás óskar öllum 
landsmönnum gleðilegra jóla 
og farsældar á komandi ári!

NÝTT

NÝTT
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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

DREKAVELLIR 48-52 HFJ - RAÐHÚS
Falleg raðhús 189 fm sem skilast fullbúin að utan og fokheld að inn-
an. Góður 35 fm bílskúr. Verð frá 27,9 millj. 6411

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

90
%

 lá
n.

Selt

Selt

90
%

 lá
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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

%
 lá

n.

NÝTT
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Hverafold  240 fm 
Fallegt húsnæði mót
suðri sem er nýtt
undir hverfis-pöbb,
vel innréttað. Góð
aðkoma og bíla-
stæði. Skjólveggir við
húsnæðið og verönd.
Allt sér. Gott lán getur
fylgt. Tilboð óskast.

Trönuhraun, Hfj. 411 fm.
Til sölu öll efri hæð
hússins sem er mjög
vel staðsett hornhús.
Eign sem býður uppá
ymsa nýtingarmögu-
leika. Er í útleigu.
Samtals er hæðin
411,2 fm með sér-
inngangi. Nánari
upplýsingar á skrif-
stofu.

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.

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.

Rauðhella, Hfj, 467 fm iðnaðarhúsnæði
Til sölu í nýlegu
glæsilegu húsnæði
við Rauðhellu sam-
tals 467 fm. Hús-
næðið er með 320 fm
sal þar sem eru 3
stórar innkeyrslu-
hurðir og mjög mikil
lofthæð. Kaffi- og
starfsmannaaðstaða
á jarðhæð. Vel inn-

réttaðar skrifstofur á milligólfi um 71 fm. Lóðin er öll malbikuð  og
rúmgóð beggja vegna hússins. Húsnæðið getur hentað vel
undir hverskyns heildsölu- og iðnaðarstarfsemi.

Eyrartröð, Hfj, góð lofthæð.
Til sölu mjög vel
staðsett samtals
1.170 fm atvinnuhús-
næði á Hvaleyrarholt-
inu í Hafnarfirði. Tvær
háar innkeyrsluhurðir.
Lóðin er stór og rúm-
góð með mjög góðri
aðkomu. Mikil loft-
hæð. Milligólf eru
skrifstofur, eldhús,
salerni. 

Grandatröð, Hfj, 271 fm. Laust fljótlega.

Í einkasölu nýtt og glæsilegt atvinnuhúsnæði að grunnfl. 201 fm
auk 70 fm milligólfs þar sem er skrifstofa, kaffistofa og eldhús,
snyrting og rannsóknarstofa. Húsið er nýtt stálgrindarhús frá
2004, klætt með liggjandi stórbáráttri aluzink klæðningu. Vegg-
hæð er um 5,5 mtr og hurðarhæð  (innkeyrslu ) er um 5 mtr. Stór
mænisgluggi er eftir endilöngu þaki og gefur milka ofanbirtu. Frá-
gangur húss góður. Malbikað plan fyrir framan húsið.  Mjög góð
aðkoma að húsinu. 

Flugumýri, Mos,  968 fm iðnaðarhúsnæði.

Til sölu mjög gott 968 fm iðnaðarhúsnæði með braut f. brúar-
krana, auk tæpl. 200 fm samþ. viðbyggingarréttar. Húsið sam-
lokuklædd stálgrind, skrifstofuaðstaða, wc. Húsið er með 9 mtr.
mænishæð, þakbirta og reyklosun í mæni. Það eru 4 innkeyrslu-
hurðir, þar af 1 sem er 5x5 mtr. Hentar vel flestri iðnaðarstarf-
semi.
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Óskar Mikaelsson,
próf í fasteigna-, fyrirt.- 
og skipasölu, ráðgjafi 

atvinnuhúsnæðis

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi

Valgeir Kristinsson, 
Hrl., Lögg. faseignasali

Við erum að opna nýja og glæsilega fasteignasölu á 17. hæð í Smáraturninum. 
Okkur vantar því nokkra öfluga starfsmenn sem passa vel inn í núverandi hóp.

Við leitum að sjálfstæðum einstaklingum sem búa yfir metnaði og krafti til að ná 
lengra í starfi og hafa hugmyndaflug til að láta sér detta í hug spennandi nýjungar 
sem nýtast til að veita viðskiptavinum okkar enn betri þjónustu. Laun eru í 
samræmi við árangur og afköst og góð umbun er veitt fyrir vel unnin störf.

Ef þú ert 25 ára eða eldri og þér finnst vinnan þín ekki lengur veita þér 
næga ögrun gæti þetta verið rétta tækifærið.

Við byggjum á teymisvinnu og leitumst við að skipuleggja samstarfið þannig að 
hver liðsmaður geti sýnt sína sterkustu hlið. Við hvetjum jafnframt alla starfsmenn til 
að leita stöðugt nýrra og skapandi leiða sem geta nýst hópnum.

Í teyminu er starfandi gæðastjóri og unnið er eftir skilgreindum gæðastöðlum og 
ferlum.   Við leggjum áherslu á faglegan stuðning og þjálfun enda er markmiðið að 
skila afburða vinnu og veita hverjum viðskiptavini jafngóða þjónustu og við viljum 
sjálf fá.

Ásdís Ósk Valsdóttur
Löggiltur fasteignasali

Stefnirðu hærra?

Eingöngu metnaðarfullt fólk kemur til greina sem vill 
veita framúrskarandi þjónustu og leitast við að fara fram 
úr væntingum viðskiptavina sinna.

Ef þú ert rétti einstaklingurinn fyrir okkur skaltu senda ferilskrá 
ásamt mynd á netfangið asdis@remax.is eða hafa samband við 
Ásdísi Ósk Valsdóttur, löggiltan fasteignasala í síma: 863-0402.

METNAÐUR :: KRAFTUR :: ÞJÓNUSTA
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892 9818863 0402

Skeifan

með 35 metra heimkeyrslu

á einu verðmætasta og eftirsóttasta svæði 

höfuðborgarinnar til sölu

Einstakt tækifæri fyrir fjársterkan aðila

Lágmarkstilboð: kr. 500.000.000,-

3.630 fm
eignarlóð
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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.

Fr
um

Júlíus
sölustjóri

Stefán Hrafn
Hdl. lögg. 

fasteignasali

Magnús Ninni
sölufulltrúi

Vésteinn
sölufulltrúi

Sel
t

Sel
t

Til 
sö

lu

Sel
t
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Austurberg 4
111 Reykjavík
Falleg og mikið endurnýjuð!

Stærð: 93,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 13.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 22.800.000
Smekklega  endurnýjuð  íbúð.  Stutt  er  í  skóla  og  alla  þjónustu.  Íbúðin  er  94  fm  auk  8  fm  sólstofu.  Nýtt
eikarparket  og  grágrænn  náttúrusteinn  (jaddish)er  á  gólfum.  Baðherbergið  er  með  nýrri  hvítri  háglans
innréttingu og góðri  þvottaaðstöðu. Öll  tæki í  eldhúsi eru ný. Eldhúsinnrétting er glæsileg úr kirsuberjavið
með kremhvítum hurðum. Góðir  innbyggðir  skápar eru í  forstofu og hjónaherbergi.  Stofan er  einstaklega
rúmgóð og með sólstofu sem gerir mikið fyrir íbúðina. Mjög hagstæð lán geta fylgt.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag 17.des kl.17:30-18:00

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

694 4000

895 6107

Berjarimi 8
112 Reykjavík
Laus við kaupsamning.

Stærð: 95 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 16.165.000
Bílskúr: Já

Verð: 23.800.000
Falleg  3ja  herbergja  íbúð  á  2.hæð  í  þriggja  hæða  fjölbýli,  aðeins  er  gengið  upp  hálfa  hæð  að  íbúðinni.
Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf með fallegri innréttingu undir og við vask ásamt halogen lýsingu yfir
spegli. Eldhús er með góðri innréttingu og borðkrók. Þvottaherbergið er inn af eldhúsi. Stofa og borðstofa
eru samliggjandi með eikarparketi á gólfi og útgengi á stórar flísalagðar svalir. Með íbúðinni fylgir geymsla í
sameign og sérbílastæði í lokaðri bílageymslu.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag 17.des kl.18:30-19:00

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

694 4000

895 6107

Mávanes 12
210 Garðabær
Glæsilegt hús í Arnarnesinu!

Stærð: 313,8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 45.650.000
Bílskúr: Já

Verð: 0

REMAX/Torg  kynnir  í  einkasölu:  Glæsilegt  einbýlishús  með  tvöföldum  bílskúr  og  frábæru  útsýni  við  Mávanes  í
Garðabæ.  Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni. Nánari lýsing eignar: Rúmgóð forstofa með náttúrustein á gólfi.
Inn  af  forstofu  er   fallegt  hol  með  góðum  fataskáp.  Frá  holi  er  gengið  inn  í  þvottaherbergi  með  skápum  og
gluggum, innaf er salerni (átti að vera sturta og gert ráð fyrir gufubaði). Stigi upp á efri hæð hússins er einstaklega
fallegur  og  setur  skemmtilegan  svip  á  eignina.  Efri  hæðin  er  opin  og  björt  með  fáum  milliveggjum  og
samanstendur  af  eldhúsi,  búri,  stofu,  borðstofu,  húsbóndaherbergi,  baðherbergi  sjónvarpsholi  og  3
svefnherbergjum. Parket er á öllum svefnherbergjum. Stofur eru samliggjandi. Opið er úr borðstofu inn í aðalstofu,
útgengi  þaðan  út  á  suðurvestur  svalir.  Sjónvarpsherbergi  er  með  fallegum  arni  og  útgengi  þaðan  á  verönd.
Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf,  upprunalegar  innréttingar  með  2  vöskum.  Eldhús  er  með  kork  á  gólfi,
viðarinnréttingu  og  rúmgóðum  borðkrók  við  glæsilegan  bogadreginn  glugga.  Þetta  er  vandað  og  fallegt  hús  á
kyrrlátum og friðsælum stað á mjög góðum stað í Arnarnesinu.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Hrindu og bókaðu skoðun!

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

694 4000

895 6107

Lækjarhjalli 24
200 Kópavogur
Frábært fjölskylduhús!

Stærð: 268,3 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 39.100.000
Bílskúr: Já

Verð: 74.900.000

Glæsilegt  og  gott  6herb.fjölskylduhús  með  bílskúr,  samtals  skráð  268,3  fm  en  að  sögn  eiganda  er  um  30fm
óskráð rými að auki. Eignin er mjög vel staðsett í suðurhlíðum Kópavogs, innarlega í rólegri botlangagötu og gott
útsýni  er  úr  húsinu.  Húsið  er  nýlega  málað  að  utan,  með  nýlegum  þakkanti  og  garðurinn  er  í  góðri  rækt  með
timburverönd  og  heitum potti.  Innkeyrslan  er  hellulögð  og  gengið  er  inn  í  húsið  á  efri  hæð.  Fullkomið  þjófa  og
brunavarnarkerfi  er  í  húsinu.  Á  efri  hæð  hússins  er  forstofa,  gestasalerni,  eldhús  með  sérsmíðaðri  innréttingu,
nýlegum stáltækjum og geymslu/búri.  Rúmgóðar parketlagðar stofur  með útgengi  á svalir  og niður  í  garðinn.  Á
gangi eru loft upptekin með fallegum þakgluggum.  Á neðri hæð eru 4 herbergi, innaf hjónaherbergi er snyrting og
útgengt úr herberginu á timburverönd með heitum potti.  Aðalbaðherbergi  er bæði með baðkari  og sturtu, innaf
því er flísalagt rými tilvalið fyrir gufubað. Stórt þvottahús með útgengi á verönd og stór geymsla. Þetta er virkilega
falleg og afar vönduð eign sem er vel staðsett þar sem örstutt er í alla þjónustu

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Hringdu og bókaðu skoðun!

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

694 4000

895 6107

Ásbúðartröð 15
220 Hafnarfjörður
Mikið endurnýjuð neðri sérhæð.

Stærð: 105,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1951

Brunabótamat: 13.530.000
Bílskúr: Já

Verð: 24.900.000

Falleg  og  töluvert  mikið  endurnýjuð  3ja  herbergja  neðri  sérhæð  með  bílskúr.  Sérinngangur  er  inn  í  íbúðina.
Forstofa er með flísum á gólfi og inn af henni er hol með fallegu parketi. Eldhúsið er með nýlegri eikarinnréttingu
frá Kvik á tvo veggi og laus færanleg eyja með gas helluborði í  stíl.  Góður borðkrókur er í eldhúsinu við glugga.
Stofa  er  samliggjandi  eldhúsinu  með  fallegu  parketi  á  gólfi  og  góðum  gluggum  með  útsýni  út  á  sjóinn.  Bæði
svefnherbergin  eru  parketlögð  með  góðum  skápum,  skáparnir  í  hjónaherberginu  eru  nýlegir.  Baðherbergið  er
flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  hvítri  innréttingu,  baðkari  með  sturtuaðstöðu  og  góðum  glugga.  Innangengt  er  í
þvottahúsið  frá  forstofu  og  er  það  sameiginlegt  með  efri  hæðinni.  Innan  íbúðar  er  einnig  geymsla  með  hillum.
Bílskúr með rafmagni og hita fylgir eigninni. Góð sameiginleg timburverönd er við húsið og einnig sameiginlegur
garður. Gólfefnin á íbúðinni og eldhúsinréttingin er meðal annars það sem hefur verið endurnýjað í eigninni. Þetta
er falleg eign á jarðhæð, skemmtilega staðsett þar sem örstutt er í m.a verslun og sundlaug.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag 17.des kl.17:30-18:00

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

694 4000

895 6107

Rauðagerði 14
108 Reykjavík
Falleg sérhæð-Laus við kaupsamning

Stærð: 166,5 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 21.920.000
Bílskúr: Já

Verð: 37.900.000
AF  SÉRSTÖKUM  ÁSTÆÐUM  FÆST  EIGNIN  Á  37.900.000  Falleg  og  mjög  rúmgóð  efri  sérhæð  með
sérinngangi og bílskúr á þessum eftirsótta stað miðsvæðis í Reykjavík. Forstofa flísalögð, parketlagður stigi
upp í íbúðina, rúmgott og bjart parketlagt hol. Stofur eru mjög rúmgóðar með góðri lofthæð og parketi á
gólfi.  Eldhús  er  með  eikarinnréttingu,  keramikhelluborði  og  rúmgóðum borðkrók.  Svefnherbergi  eru  3  öll
með fataskápum og þvottahús er innan íbúðar. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf með baðkari.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag 17.des kl.18:30-19:00

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

694 4000

895 6107

Skúlagata 42
101 Reykjavík
Góð eign í miðborg Reykjavíkur

Stærð: 76,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 12.400.000
Bílskúr: Já

Verð: 26.900.000
Falleg  3ja  herbergja  íbúð  á  5  hæð  í  góðu  lyftuhúsi  með  sjávarútsýni.  Forstofa  með  fataskáp,  stofan  er
rúmgóð með útgengi á svalir. Eldhús er með hvítri/beyki innréttingu, stór gluggi frá lofti  niður á gólf setur
skemmtilegan  svip  á  eignina.  Baðherbergi  er  með  flísalögðu  gólfi  og  vegg  að  hluta,  baðkari  með
sturtuaðstöðu og tengi fyrir þvottavél. Herbergin eru tvö bæði með fataskápum. Sér geymsla er í sameign
og sameiginlegt þvottahús ásamt stæði í bílskýli. Þetta er góð eign í miðborg Reykjavíkur

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag 17.des kl.17:30-18:00

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

694 4000

895 6107
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Austurvegi 3, Selfossi | S: 480 2900

Til sölu er jörðin
Breiðanes í Skeiða-
og Gnúpverjahreppi.
Jörðin er um 130 ,5ha. og er
hún gróin og hentar vel til rækt-
unar. Góðir möguleikar fyrir að-
ila með áhuga  á skógrækt eða
útivist og jafnvel veiðiskap.
Hlunnindi fylgja jörðinni í Stóru-
Laxá og Þjórsá.

Nánari upplýsingar
má fá á skrifstofu

Lögmanna Suðurlandi

Fr
u

m

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

Þrastarhöfði 3
270 Mosfellsbær
Glæsileg 4 herb. íbúð með bílskýli

Stærð: 129,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 22.600.000
Bílskúr: Já

Verð: 38.000.000
Vönduð rúmgóð íbúð með sérsmíðuðum innréttingum, sérlýsingu og gegnheilu eikarparketi.  Forstofa með
steinflísum og fataskáp. Stofa björt með útgengi út á verönd. Eldhús er opið við stofu með innréttingu úr
eik,  borðplata  úr  ljósum  pressuðum  steini.  Símens  stáltæki  með  spanhelluborði.  Steinflísar  á  gólfi.
Baðherbergi  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  einstaklega  rúmri  sturtuaðstöðu.  Þrjú  herbergi  með  góðum
fataskápum. Þvottahús með innréttingu. Sérgeymsla er á jarðhæð og bílastæði í bílageymslu.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Dóróthea
Sölufulltrúi

dorothea@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl.18:00-18:30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

898 3326

Lyngháls 10 - verslun
Tunguháls 15
Sími 564 6070

www.kvarnir.is

Sorpkvarnir í 
heimilisvaska

15% afsláttur til jóla

Grensásvegi 12A • 108 Reykjavík
UMBROT

símar 568 1000//824 6610//frum@frum.is//www.frum.is

Fr
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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 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 

með vexti ...
að það er hægt að létta greiðslubyrðina.

AMANBURÐUR Á LÁNUM

BLANDAÐ LÁN ** 
ÍBÚÐARLÁN

0
20.000.000

5 95%
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Nútímaleg fasteignasala sem ber umhyggju fyrir þérDomus fasteignasala ı Laugavegi 97 ı 101 Reykjavík ı sími 440 6000 ı www.domus.is 



BÍLAR &
FARARTÆKI

TOYOTA LAND CRUISER 120 6/2006 
Ek.61 þkm,álfelgur, 8manna,6 diska 
magasín,dráttarbeisli,filmur.ofl.ofl Verð 
4890 þús —-SKOÐA SKIFTI Bílabankinn 
s.588-0700

M.BENZ E 200 KOMPRESSOR ÁRG 
2006 Ek.34 þkm,topplúga,16“ álfelgur 
,hraðastillir,ofl. Verð 4490 skoða skifti 
þús Bílabankinn s.588-0700

KIA SORENTO 2.5 EX LUXERY DÍSEL 
6/2006 Ek.42 þkm,leður.topplúga,hrað-
astillir,filmur,ofl. Verð 3690 Þús 
Bílabankinn s.588-0700

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

Sími: 588 0700
www.bilabankinn.is

Toyota Avensis Wagon Terra árg. 3/’99, 
ek. 192 þ. km, 5 gíra 1.6L, dráttarkúla. 
Gott eintak. Verð 650 þ. Tilboð 480 þ. 
Áhv. 480 þ. Nánari uppl. á www.arnar-
bilar.is rn: 120404 S. 567 2700.

Arnarbílar ehf
Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.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

Touareg V8
VW Touareg V8 4,2 Svartur árg. 2004 
ek. 84 þ. Leður, xenon ljós, rafmagn í 
sætum, topplúga og.fl. Flottur bíll. Fæst 
á góðu verði. Uppl. í s. 659 4567.

BMW X3 2.5 árgerð 2005 ekinn 22 þ km 
sjálfskiptur leður samlitur kastarar 17“ 
álfelgur spólvörn ný heilsársdekk verð 
4.250.000 Tilboð 3.890.000- ath skipti 
uppl í síma 897-5270

Renault Megane árg.’97. Sk.’08. Ek. 121 
þús. Sumar og vetrardekk. Ásett verð 
250 þús. Tilboð 150 þús. Uppl. í s. 
858 7421.

 250-499 þús.

Til sölu Grand Cherooke árg. 1994, 
skoðaður og í góðu lagi. Verð 300 þ. 
Uppl. í s. 434 1502.

 500-999 þús.

Plymouth Grand Voyager SE 4x4 ‘98 
ek. 191 þús. Fjórhjóladrif, 7 manna. 
Bensín 3,8L, ssk, rafm.rúður & speglar, 
ABS, Cruise, armpúðar o.fl. Verð 690 
þús. Myndir á http://internet.is/msm. 
Markús s. 898 0782.

Til sölu Terrano ‘99. Ekinn 272.000, 
vél 73.000 ssk. Verð 590.000 Sími 
6596008

Til sölu Skodi ‘02 með 1600 vél hvítur 
5 dyra, verð 890 þ. Óska eftir bíl uppí 
sem má kosta 200 þ. Upplýsingar í s. 
8618932 eða 5644432 mail: valdih@
visir.is

 1-2 milljónir

Tæknibylting! Hybrid gefur aukinn kraft 
með minni eyðslu. Allt að 70% aukin 
sparneytni! HYBRID tvinnbílar 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

Til sölu Scania Steypubíll í góðu lagi 
en ekki á númerum. Uppl. í síma 434 
1502.

 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

Landcruiser 120 VX diesel, 11/05, ek. 
33þ. 35“ breyttur, sj.skiptur. loftpúða-
fjöðrun, ljóst leður, Xenon aðalljós, 
krókur, spoiler, gluggahlífar, Húddmerki, 
bluetooth, skottmotta. Eins og nýr. uppl. 
í s. 824 8027.

Til sölu Toyota Hilux 12/06 35“ breittur. 
Ek. 15 þús. Heilsársdekk. Intercooler. 
Verð 3,8 millj. Uppl. í s. 898 1180.

Toyota Hilux ‘07 3.0 D4D Ssk. 33“ br. 
ofl. ek. 7 þ. km. s. 897 1009 - oliol@
internet.is

 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

Scania 94D 230D árg. ‘01, ekinn 160 
þús. Með kassa 7 1/2 m. á lengd. Selst 
einnig á grind. Verð 3,5 milljónir + vsk, 
á grind 2,8 milljónir + vsk. Til sýnis á 
JR bílasölu. Uppl. í síma 898 9006. 
Gott verð.

 Vélsleðar

Ski-Doo MXZ 800 árg 2003 til sölu. 136“ 
belti, rafstart, hlífðarpönnur, brúsafest-
ingar, ný skíði sleði í topp standi uppl. í 
síma 8972636

 Kerrur

STHAL hengivagn árg. 1994 Burðarg. 
12,7 tonn. Í góður standi. Uppl. 893 
0306 og 868 1346

 Vinnuvélar

 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 airbag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 
1610 & 892 7852.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

H.S. Þjónustan 557 1725
Eigum varahluti í Volvo S. 40, V.40, 740, 
850, 940. Allar almennar bílaviðgerðir, 
kaupum Volvo bíla. Skemmuvegur 26 
200 Kóp. Bleik gata.

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

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.

 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.

 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.

[ 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

Auglýsingasími

– Mest lesið
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 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.

Tek að mér alla almenna viðhaldsvinnu. 
Þór Simi 6911567

Parket og smíðar.is
parketlagnir/stlípun, glerjun/glugga-
skipti og allt húsaviðhald. Uppl. í s. 
896 9819.

Parketslípanir!
Getum bætt við okkur ! Viltu gera gólfið 
eins og nýtt fyrir jólin? 50-100fm, 2-3 
dagar, slípun og lökkun/olíuberun. S. 
866 4759.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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

 Spádómar

Englaljós S. 908 5050 & 
863 1987

Er spennandi tími framundan? 
Hvað viltu vita um framtíðina? 

Andleg leiðsögn, fyrirbænir, trún-
aður. 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

Hljóðkerfi fyrir ræður, diskótek, jóla-
sveininn og hljómsveitir. Góð verð og 
uppsetning. S. 866 6386. Hljodkerfi.is. 
fender57@simnet.is

 Rafvirkjun

RafListLöggildir rafverk-
takar

Getum bætt vid okkur allri 
almennri raflagnavinnu, nýlagnir, 
vidhaldsvinna,og fagleg raðgjöf.
Uppl. í s. 823 8860 & 861 9116.

 Önnur þjónusta

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Besta lausn fyrir þröng rými. Addco ehf. 
S. 586 9010 eða addco@addco.is

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.

Lagertilboð
Rafmagn batterís bílar frá 4ra-9 ára kr. 
12.995. Rafmagns batteríshjól frá 3ja-6 
ára, kr. 8.995. Infrarexlampi á tilboði 
kr. 4990. Erum að taka niður pantanir 
núna á netlagerinn.is og einnig pantanir 
í s. 865 4015.

Ódýri jólamarkaðurinn Ánanaustum 1, 
gegnt gamla Ellingsen húsinu. Opið alla 
daga fram að jólum. 20% afsláttur til 
örorku og lífeyrisþega.

Glæsilegur ísbjarnarfeldur m/ upp-
stoppuðum haus og öllum klóm. S. 
694 1808.

 Gefins

Óska eftir að fá Tv gefins
Var að byrja að búa og ef einhver er að 
endurnýja sjónvarpið sitt og vantar að 
losna við það gamla þá meigi þið endi-
lega hafa samband í síma 696 4519.

 Óskast keypt

Kerra óskast: Góð bílkerra óskast Ingi 
s. 698 2846

 Hljóðfæri

Harmonikkur nýjar og notaðar. Mikið 
úrval. EG tónar, RVK 824 7610 & Ak 
660 1648

Sonor trommusett, vel með farið 2 ára 
gamalt, svart. Nánari uppl. í síma:698-
0872.

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn, Síðumúli 35. 
S. 552 7095.

 Tölvur

 Vélar og verkfæri

FELDER- gæða trésmíðavélarnar frá 
Austurríki Ásborg, vélar+verkfæri. 
Smiðjuvegi 11 S. 564 1212

Handlyftivagnar 2.500 Kg Hraðlyfta 
(QL). Verð 24.900 þús. PON ehf s. 
552 0110.

 Bækur

Til sölu alusink vegg og eða þakjárn 
stallað með stærri prófil litur dökkgrænt 
þetta járn hentar til að fara á lektur á 
þak vegna burðar sem það hefur magn 
2000 fermetrar í lengdinni 960 cm, 
einnig þakull 15 cm með trefjapappa 
sem snýr niður ,gott verð ,nýtt og ónot-
að. Upplýsingar í síma 434 1502.

 Til bygginga

Hanna og smíða stiga. Fást á ýmsum 
byggingarstigum. Sérlausnir í þrengslum. 
25 ára reynsla. Uppl. í s. 894 0431.

HALOGENLJÓSKASTARAR
mikið úrval.

KASTARAR Á GRIND 
MEÐ SNÚRU 

OG PERU, 150W KR:1,095,- 
500W KR:1,370,- 1000W 

KR:2,299,-
VERKFÆRALAGERINN ehf. 
Skeifan 8. Sími 5886090. 

Fax 5885040. vl@simnet.is

Ný mótaborð til sölu 1.545 kr./m2 
m/vsk. Uppl. í s. 847 3798 Halldór og 
ulfurinn.is

 Verslun

Vönduð, sérlega mjúk leðurstígvél, með 
skinnfóðri.Litir. Svart og brúntStærð-
ir: 36 - 41Verð: 15.500.- Misty skór, 
Laugavegi 178, sími 551 2070

Útsalan á fullu. 
Ótrúlegt úrval af fallegum fatnaði. Opið 
10.18.00 laugard. 11:00-17:00 Lokað 
sunnudaga Friendtex, Faxafeni 10, Rvk 
S. 568 2870 www.friendtex.is

€

€

€

€

€

€

€



HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ
TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI

ATVINNA

TILKYNNINGAR

SMIÐIR
Erum með vana smiði á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
 ehf S: 840-1616

Auglýsingasími

– Mest lesið
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X-MAS
Hinir árlegu jólatónleikar X-ins 977 verða 
haldnir þann 20. des n.k á Gauk Á Stöng
Að venju er miðaverð minnst 977 kr og rennur allur ágóði til Foreldrar Hjálpar 
Íslands. Kaupþing greiðir 500 með hverjum miða sem greiddur er með Kortinu

Fram koma:

M u g i s o n
Sprengjuhöl l in
Hjaltalín
J a k o b í n a r í n a
S i g n
Hooker Swing

S e a b e a r
Ultramegatechnobandið Stefán
Lada Sport
Dr. Spock
Strigaskór nr.42
Our Lives

2007

www.x977.is



MÁNUDAGUR  17. desember 2007 21

     nú eru að koma jól ...

4.  desember  Jólapakkar utan Evrópu

7.  desember   Jólakort utan Evrópu

12.  desember   Jólapakkar til Evrópu

14.  desember   Jólakort til Evrópu

 18.  desember   TNT-hraðsendingar utan Evrópu

 19.  desember   TNT-hraðsendingar til Evrópu 

 19.  desember   Jólapakkar innanlands 

 20.  desember   Jólakort innanlands

   Nú er
Gunna á nýju 
       skónum

Sumir klára jólaverkin tímanlega til að njóta aðventunnar 
betur. Komdu jólasendingunum tímanlega í póst. 
Síðustu öruggu skiladagar í desember:

www.postur.is
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UMRÆÐAN
Loftslagsmál

Loftslagsþing Sam-
einuðu þjóðanna 

fór fram á Balí fyrir 
stuttu. Þar sagði aðal-
ritari SÞ, Ban Ki-
moon, að tími aðgerða 
til að sporna við lofts-
lagsbreytingum af 
mannavöldum væri 
núna. Hann kallaði 
breytingarnar „siðferðilega 
áskorun okkar kynslóðar“ og að 
það væri hlutverk þróaðri ríkja 
heims að taka frumkvæði við 
minnkun losunar gróðurhúsaloft-
tegunda. Ísland telst til þróaðri 
ríkja heims og ættum við að taka 
áskorun aðalritarans í þessum 
efnum. Hér á landi hefur það 
sannast að sjálfbær nýting orku-
linda er undirstaða hagvaxtar og 
velferðar og verður það til fram-
tíðar. 

Til þess að stuðla að rannsókn-
um og aukinni menntun á sviði 
sjálfbærrar orku hafa Orkuveita 
Reykjavíkur, Háskólinn í Reykja-
vík og Háskóli Íslands sett á stofn 
alþjóðlegan, þverfaglegan skóla 
fyrir tæknimenn, jarðvísinda-
menn og fólk með menntun á 
sviði annarra raunvísinda eða 
viðskipta. Skólinn, sem formlega 
var opnaður með viðhöfn 3. 
desember sl., hefur það markmið 
að mennta leiðandi sérfræðinga á 
sviði stjórnunar, hönnunar og 
rannsókna um sjálfbæra orku. 
Nafn skólans er Reykjavik 
Energy Graduate School of 
Sustain able Systems – REYST –  
og hann býður upp á alþjóðlegt 
framhaldsnám á háskólastigi sem 
byggir á þremur stoðum: náttúru, 
tækni og markaði. 

Hvatinn að samstarfi þessara 
þriggja aðila um REYST er þörf-
in fyrir stóraukna notkun sjálf-
bærrar orku. Því er spáð að orku-
þörf heimsbyggðarinnar muni 
aukast um 50% til ársins 2030 og 
að hún muni aukast alls staðar; 
ekki síst í þróunarlöndunum. 
Aðeins hluti orkuframleiðslunn-
ar kemur frá sjálfbærum orku-
gjöfum og krafan er sú að auka 
þann hluta. Loftslagshlýnunin er 
vandamál sem steðjar að öllum 
löndum heims og flestir eru sam-
mála um að það sé ekki lengur 
spurning um hvort hægt sé að 
snúa þróuninni við, heldur hve 
langan tíma við höfum til stefnu. 
Talið er að mestu máli skipti í 
þeirri baráttu að breyta orku-
kerfunum í sjálfbæra orku. 
Reynsla og þekking okkar Íslend-
inga síðustu áratugina við nýt-
ingu jarðhita og vatnsorku er 
dýrmæt. Það er skylda okkar að 
koma þessari þekkingu áfram til 
næstu kynslóða og til heimsins 
alls. Eins og forseti Íslands, hr. 
Ólafur Ragnar Grímsson, orðaði 
það í ávarpi sínu við opnun skól-
ans – verkefnið er að bjarga 
heiminum. Skólinn er kjörið tæki 
til þess að Íslendingar láti til sín 

taka í því brýna verk-
efni. Þannig getum 
við miðlað reynslu 
okkar og komið tækni-
þekkingunni til ann-
arra landa. Um ára-
tuga skeið hefur verið 
starfræktur hér Jarð-
hitaskóli Sameinuðu 
þjóðanna sem hefur 
verið mikilvægt fram-
lag okkar til að koma 
þekkingunni til þró-
unarlanda. Tækifæri 

er fyrir stjórnvöld að nýta hinn 
nýja skóla, REYST, til frekara 
framlags Íslands til aðstoðar við 
þróunarlönd auk þess sem skól-
inn verður opinn nemendum frá 
öllum löndum heims því vanda-
málið er alls staðar. 

Starfsvettvangur REYST er 

rannsóknir og rannsóknatengt 
framhaldsnám og bera Háskóli 
Íslands og Háskólinn í Reykjavík 
faglega ábyrgð á náminu. Skólinn 
leggur áherslu á umhverfisvernd 
og sjálfbæra nýtingu orkulinda á 
alþjóðavísu. Einstæð reynsla og 
þekking samstarfsaðilanna allra 
er hinn trausti grunnur sem skól-
inn byggir á. 

Væntanlegir nemendur skólans 
verða þeir, hvaðanæva úr heim-
inum, sem hafa áhuga á rann-

sóknatengdu framhaldsnámi á 
sviði nýtingar sjálfbærrar orku, 
sérfræðingar sem vilja auka eða 
endurnýja þekkingu sína á 
ákveðnum sviðum og stjórnendur 
sem þurfa að auka þekkingu sína 
um nýtingu sjálfbærrar orku. 
Áhersla er lögð á að nemendur 
fái æfingu við úrlausn raunveru-
legra verkefna og munu vinna 
með sérfræðingum á vettvangi 
ýmissa rannsókna og fram-
kvæmda við orkunýtingu.

Ég hvet þá sem hafa áhuga á 
námi við skólann að leita upplýs-
inga á www.reyst.is, en meistara-
nám við REYST hefst í ágúst 
2008. 

Höfundur er verkefnisstjóri 
REYST.

Frá Balí á Bæjarhálsinn

EDDA LILJA 
SVEINSDÓTTIR

Reynsla og þekking okkar Ís-
lendinga síðustu áratugina við 
nýtingu jarðhita og vatnsorku 
er dýrmæt. 
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timamot@frettabladid.is

VÍFILL MAGNÚSSON ARKITEKT ER 
69 ÁRA Í DAG.

„Þríhyrningurinn er stöð-
ugur, óumbreytanlegur og 

burðarþolslega öflugur.“

Vífill Magnússon er hrifinn af 
íslenska torfbænum og telur 

hann búa yfir jarðbundn-
um eiginleikum bæði í efni og 

formi.

MERKISATBURÐIR
1843 Jólaævintýrið „A Christ-

mas Carol” eftir Charles 
Dickens kemur út.

1875 Lög um yfirsetukonur taka 
gildi á Íslandi. Þessi stétt 
hefur í seinni tíð verið 
kölluð ljósmæður.

1944 Bandaríkjamenn sleppa 
löndum sínum af jap-
önskum uppruna úr 
þriggja ára varðhaldi eftir 
árás Japana á Perluhöfn.

1970 Hafrannsóknaskipið Bjarni 
Sæmundsson kemur til 
Reykjavíkur í fyrsta sinn.

1985 Brú á Bústaðavegi í 
Reykjavík, yfir Kringlu-
mýrarbraut, er formlega 
opnuð.

1991 Stuðningsmenn Jeltsíns 
lýsa yfir því að Sovétríkin 
verði ekki til eftir næst-
komandi áramót.

Þennan dag árið 1903 var loftfari flogið í 
fyrsta sinn. Það voru bræðurnir Wilbur og Orville 
Wright sem afrekuðu 
það. Vélin, sem var 
tvíþekja með hreyfli, 
hélst á lofti í tólf sek-
úndur og sveif um 40 
metra í jómfrúrferð 
sinni. 

Wright-bræður 
ólust upp í Dayton 
í Ohio  en hrifust af 
frásögnum af svifflug-
um Þjóðverjans Ottó 
Lilienthal. Þeir feng-
ust við ýmiss konar 
frumlegar smíðar, meðal annars á prentvél og 
reiðhjólum, og í framhaldi af því hófust tilraun-
ir þeirra til vélflugusmíði. Með aðstoð vélvirkjans 

Charles Taylor smíðuðu þeir bræður 12 hest-
afla bensínvél og skrúfu. Fyrstu tilraunina gerði 

Orville 14. desem-
ber en mistókst að 
koma flugunni á loft. 
Hreyfillinn hikstaði 
og vélin stakkst á 
nefið og skemmd-
ist. Eftir þriggja daga 
viðgerðir reyndu 
þeir á ný og nú tókst 
það. Þeir flugu oftar 
þennan dag, lengsta 
flugið var tæpir þrjú 
hundruð metrar og 
vélin var á lofti í 59 

sekúndur. Öld flugvélanna var runnin upp. 
Flugvél þeirra Wright-bræðra er til sýnis í Flug-

sögusafninu í Washington.

ÞETTA GERÐIST  17. DESEMBER 1903

Wright-bræður komast á loft

Einar Karl er nýlentur á landinu eftir 
fundarferð til Kaupmanna hafnar 
þegar í hann næst í afmælisviðtal. Þar 
mættu iðnaðarráðherrar Norðurlanda 
ásamt aðstoðarmönnum. „Fundur inn 
byrjaði á því að lúsíur með ljós í hári, 
ternor og stjärngossar sungu fyrir 
okkur,“ lýsir Einar Karl. Hann kveðst 
hafa kynnst lúsíuhátíðum í Svíþjóð er 
hann og kona hans, Steinunn Jóhann-
esdóttir, bjuggu þar í samtals átta ár í 
tveimur umferðum. 

Annars kveðst Einar Karl alinn upp 
á Kea-skyri og Tímanum norður á 
Akureyri. „Ég er kominn af miklum 
framsóknarmönnum í báðar ættir,“ 
segir hann. „Faðir minn, Haraldur M. 
Sigurðsson, er frá Hjalteyri og var 
mikill kaupfélagsmaður. Hann skil-
aði líka öllum forsetum Íslands fram 
að Ólafi Ragnari í hlað á Bessastöð-
um sem kosningastjóri þeirra fyrir 
norðan. Móðir mín, Sigríður Matthías-
dóttir, var ættuð úr Þingeyjarsýslu og 
Tálknafirði.“

Einar Karl kynntist Steinunni konu 
sinni í Menntaskólanum á Akureyri. 
„Við vorum svo rómantísk að við 
byrjuðum á að fara til Frakklands. 
Reyndar ætlaði hún til Sviss en ég til 
Toulouse í Frakklandi en við enduðum 
saman,“ segir hann hlæjandi. 

Stuttu seinna lá leiðin til Stokkhólms 
þar sem Einar Karl kveðst hafa lært 
stjórnmálafræði en líka verið virkur 
í vinstri pólitíkinni. Þetta var meðan 
Víetnamstríðið geisaði og mikið að 
gera í mótmælaaðgerðum. „Þarna var 
ég sem róttækastur og marseraði um 
götur Stokkhólms hvað eftir annað,“ 
rifjar hann upp. 

Heimkominn frá Svíþjóð kveðst 

Einar Karl hafa byrjað að vinna á út-
varpinu um tveggja ára skeið. „Ég 
held að við Árni Gunnarsson höfum 
verið fyrstir til að vera með inn-
hringiþátt. Hann hét Bein lína. Vorum 
með einhvern ráðamann hjá okkur og 
fólk hringdi inn og spurði hann.“ 

Fréttastjórastaða á Þjóðviljanum 
varð næst fyrir valinu hjá Einari 
Karli og síðan ritstjórastaða 1978. 
Einnig var hann framkvæmdastjóri 
Alþýðubandalagsins um tíma meðan 
Ólafur Ragnar var formaður. Hann 
hafði ekki sagt skilið við útvarpið því 
í byrjun 9. áratugarins var hann með 
útvarpsþætti um Íslendingasögurnar. 
Nýjustu fréttir af Njálu, Stefnumót 
við Sturlunga og Sindur úr sögun-
um. „Þar var blandað saman fræði- og 
leikmönnum og stundum voru jafn-
margir að hlusta á okkur og að horfa 
á enska fótboltann,“ rifjar hann upp 
pínu stoltur. „Maður var kominn á 
þann aldur að þurfa að athuga hvaða 
afstöðu maður ætti að taka til bók-
menntaarfsins. Það er einn liður í því 
að verða fullorðinn á Íslandi.“ 

En hvaða afstöðu skyldi Einar Karl 
hafa til sjötugsaldursins?

„Ég hef ekki haft tíma til að velta 
aldrinum fyrir mér sérstaklega. Er 
fjallhress og fullur starfsorku. Það 
þarf alltaf að vera eldmóður í kring-
um það sem ég er að gera. Þá get ég 
unnið eins og berserkur og líður vel. 
Nú er ég á nýjum vettvangi og hlakka 
til hvers dags. Hef ekki áður sinnt 
byggðamálum, ferðamálum og orku-
og iðnaðarmálum. Hins vegar hef ég 
alltaf haft áhuga á nýsköpun og hún 
tengir alla þessa flokka. Svo er fróð-
legt að kynnast nýjum sviðum og 

fólki.“ Auk þess sem að ofan er getið 
hefur Einar Karl starfað sem rit-
stjóri Nordisk kontakt í Stokkhólmi 
og rekið almannatengslafyrirtækið 
Inform. ehf. 

„Ég hef alltaf verið að fást við eld-
fim efni og þannig séð átt mörg líf. 
Það sem sameinar þau er að allt snýst 
um hugmyndir og upplýsingar. Hvoru-
tveggja tel ég vera miklu sterkara afl 
í nútímanum en peninga. Samt er allt-
af verið að tala um peninga en minna 
um hugmyndir. Þær hafa samt ótrú-
leg áhrif á lífið.“ 

Nú er Einar Karl minntur á að hann 
hafi ekkert minnst á Fréttablaðið. 
„Heyrðu, jú, ég startaði Fréttablað-
inu ásamt fleirum. Ég var þá að vinna 
með Gunnari Steini Pálssyni á Mekk-
anó og Sveinn Eyjólfsson og Eyjólfur 
Sveinsson báðu okkur að kanna það 
hvort grundvöllur væri fyrir svona 
fríblaði á Íslandi. Við skoðuðum það 
og svarið var nei. Það var samhljóma 
því sem þeir höfðu sjálfir komist að. 
Nema blaðinu væri dreift í hvert hús. 
Þeir tóku ákvörðun um að það væri 
hægt og sú hugmynd er heimssögu-
leg. Hugmyndin um Samfylkinguna 
reyndist líka bæði lífseig og sterk 
og ég er stoltur af því að vera í hópi 
þeirra fjölmörgu sem unnu að fram-
gangi hennar.“

Að lokum: Á ekki að halda upp á af-
mælið?

„Við Steinunn héldum sameigin-
lega upp á afmælin okkar þegar við 
urðum fimmtug en ætlum ekki að 
gera það núna. Ég verð að heiman og 
svo er meiningin að fara í fjölskyldu-
ferð með börnum og barnabörnum í 
sumar.“  gun@frettabladid.is

EINAR KARL HARALDSSON, AÐSTOÐARMAÐUR IÐNAÐARRÁÐHERRA:  SEXTUGUR

Alltaf að fást við eldfim efni

EINAR KARL HARALDSSON „Er alinn upp á Kea-skyri og Tímanum.“ FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Út er komið íslenskt spil sem byggist á hinu ástsæla spili 
Veiðimanni.
Veiðimann heitir nýtt íslenskt spil sem kemur frá sama 
aðila og gaf út Hrútaspilið á sínum tíma. Spilin eru í 57 
korta spilastokki. Þau eru prýdd 19 fiskum, teiknuðum af 

Jóni Baldri Hlíðberg, en á hverju spili er 
ein uppskrift að gómsætum 
fiskrétti, alls 57.

Í Veiðimann safna spilar-
ar fisktorfum og læra um 

leið nöfn fiskanna. Nánar á 
www.veidimann.is

Veiðimaður í 
nýju ljósi

AFMÆLI

ÍVAR BJARK-
LIND KNATT-
SPYRNUMAÐ-
UR er 33 ára 
í dag.

HJÖRDÍS GISS-
URARDÓTTIR 
GULLSMIÐUR 
er 57 ára í dag.

Sparkvöllur var form-
lega vígður í síðustu viku 
á Húnavöllum í nágrenni 
Blönduóss. Heimamenn 
fjölmenntu til athafnar-
innar og fyrir hönd Knatt-
spyrnusambands Íslands 

mætti Eyjólfur Sverrisson, 
fyrrverandi landsliðsþjálf-
ari og atvinnumaður í knatt-
spyrnu. Tvö börn úr Húna-
vallaskóla aðstoðuðu Eyj-
ólf við að vígja völlinn. Þau 
heita Anný Mjöll og Halldór. 
Eftir vígsluna léku krakkar 
úr níunda og tíunda bekk 
fyrsta opinbera leikinn. 

Samstarfsaðilar Knatt-
spyrnusambands Íslands 
við að koma upp sparkvell-
inum eru VÍS, Olís, Eimskip 
og Kaupþing banki. Vellirn-
ir eru nú orðnir 110 vítt og 
breitt um landið.  Heimild:
huni.is

Nýr sparkvöllur 
á Húnavöllum

KLIPPT Á BORÐANN Anný Mjöll 
og Halldór aðstoðuðu Eyjólf 
Sverrisson við vígsluna.

MYND/HUNI.IS 

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og systir,

Katrín Bílddal
varð bráðkvödd á dvalarheimilinu Grund þann 
7. desember.  Hún verður jarðsungin frá 
Kópavogskirkju þriðjudaginn 18. desember kl. 15.00. 
Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem vilja minnast 
hennar skal bent á Bergmál, Líknar- og vinafélag, 
reikningur: 0117-26-1616 kt: 490294-2019.

Sigurður Valgeir Jósefsson            María Halldórsdóttir
Eugenia Björk Jósefsdóttir            Ársæll Óskarsson
Þorgrímur Dúi Jósefsson               Erna Björg Bjarnadóttir
                      Heiðdís Halla Sigurðardóttir
                      Jósef Fannar Sigurðsson
                      Ástrós Eva Ársælsdóttir
                      Alex Daniel Dúason
                      Valgerður Bílddal
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Reglulega birtast okkur 
fréttir af uppátækj-
um lífvísindamanna 
úti í heimi. Allajafna 

vekja þær fréttir 
mesta athygli sem fela 

í sér sköpun einhverrar 
furðulegrar og ónáttúru-
legrar veru, oftast ein-

hvers afbrigðis af mús. 
Stundum er vel hægt að skilja til-

ganginn með sköpun þessara furðu-
músa. Músin sem var með stærðar-
innar mannseyra á bakinu var til að 
mynda afskaplega hagnýt; nú vitum 
við að vel er hægt að rækta mann-
lega útlimi á músum og þurfum því 
ekki að óttast aflimun jafnt og 
áður. 

Svo var líka hægt að skilja hvers-

vegna vísindamenn bjuggu til hina 
ótrúlegu ofurmús. Músin sú getur 
hlaupið hraðar og lengur á æfinga-
hjólinu sínu en meðalmýs. Svo getur 
hún borðað einhver ósköp en alltaf 
verið jafn vöðvastælt og glæsileg. 
Vísindamennirnir höfðu gert ráð 
fyrir að músin myndi hljóta ein-
hvern skaða af því að vera svona 
framúrskarandi, bara til þess að 
viðhalda jafnvægi í alheiminum, en 
reyndin hefur verið önnur. Fjölda-
margar kynslóðir af þessum frá-
bæru ofurmúsum hafa lifað lengra 
og betra lífi en meðalmýs. Það er 
með öllu óskiljanlegt hvers vegna 
ekki er búið að drífa í að erfða-
breyta mannkyninu á þennan hátt.

En það er erfitt að sjá jákvæðan 
tilgang í nýjustu furðumúsinni. Hún 

er algjörlega laus við að óttast stór 
rándýr. Á myndbandi má sjá mús-
ina vaða galvaska upp að stærðar-
innar ketti. Músin hnusar af kettin-
um og flækist fyrir fótum hans. 
Kötturinn lætur músina óáreitta og 
hlýtur því sjálfur að vera annað-
hvort erfðabreyttur eða á róandi 
lyfjum. En spurningin er: Hvaða 
gagn er eiginlega að þessari kæru-
lausu mús? Svartsýnispésar myndu 
telja að verið sé að þróa óttalausa 
einstaklinga í hernaðarskyni og að 
eftir hundrað ár verði orðinn til 
kynþáttur ofurhermanna sem skilja 
eftir sig sviðna jörð hvar sem þeir 
koma við og kvíða hvorki pynting-
um né dauða. Slíkur her væri ber-
sýnilega ósigrandi. Nú er bara að 
bíða og sjá.

STUÐ MILLI STRÍÐA Furðumýs
VIGDÍS ÞORMÓÐSDÓTTIR SKILUR EKKI VÍSINDAMENN

■ 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

Engar áhyggjur, 
elskan, ég er 

alveg að koma. 
Rauði dregillinn 

kláraðist!

Detti mér allar dauðar! Bíó 
með genginu í kvöld og 
ekki ein einasta bóla svo 

langt sem augað eygir! Eins 
og barnsrass!

Hefurðu tekið eftir því að 
þátttakendur í „Tæmdu 
verslunina“ fara aldrei í 

grænmetisborðið?

Ég...

Allir vita að peningana er að 
finna í skinkum og buffum 
og steikum og ostum og 

svínakótilettum og

ólífuolíu og steikarp-
önnum og gólfburstum 
og hárlitum og tilboði 

vikunnar...

HJÁLP!!

Aumingja 
Palli að þurfa 
að læra latínu 

á akkúrat 
þessum tíma 

á hverju 
kvöldi.

Latínu? 
Palli er 
ekki í 
latínu.

Oh, Fúsi - í dag er.. ...sumardagurinn 
fyrsti.

Hnus
Koddinn minn 
lyktar eins og 

amma.
Hnus!

Leyfðu mér 
að þefa.

Já, ilmvatnið 
hennar er frekar 
yfirþyrmandi.

Af hverju ætli gamlar konur 
notu svona sterkar lyktir?

Paah!

Ég hef alltaf haldið að 
það sé til að merkja sér 

svæði.

Myndaðu 
eins og 
fagmaður.  
Borgaðu 
eins og 
leikmaður.

Taktu hágæða ljósmyndir heima 
í stofu, leiktu þér að ljósmyndun. 
Tilvalið fyrir eigendur SLR véla.

www.hanspetersen.is

INTERFIT EX150

HEIMASTÚDÍÓ
39.990kr



  Akureyri, Grindavík, Höfn, Kópavogur og Mjódd Reykjavík

Fjölskyldan fær allt til jólanna 
á einum stað.

Allt í jólamatinn á betra verði!
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  Akureyri, Grindavík, Höfn, Kópavogi og Mjódd Reykjavík
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Hátíðarstemning mun ríkja á Kjar-
valsstöðum í dag þegar Tríó 
Reykjavíkur heldur sína þriðju 
tónleika í samstarfi við Listasafn 
Reykjavíkur. Tónleikarnir fara 
fram í austursal Kjarvalsstaða þar 
sem nú eru til sýnis verk úr 
safn eign Landsbankans, meðal 
annars verkið Hvítasunnumorg-
unn eftir Jóhannes Kjarval sem 
vakið hefur mikla athygli. 

Á efnisskrá Tríós Reykjavíkur 
að þessu sinni eru sannkallaðar 
perlur tónbókmenntanna sem falla 
vel að aðventunni. Leikin verður 
sónata fyrir fiðlu, selló og píanó 
eftir Haydn, Slá þú hjartans hörpu 
strengi eftir Bach, Ave María eftir 
Bach-Gounod og Veturinn eftir 
Vivaldi. Þá mun tríóið einnig töfra 
fram nokkur vel valin jólalög í 
lokin. 

Tríó Reykjavíkur skipa þau 
Guðný Guðmundsdóttir fiðluleik-

ari, Gunnar Kvaran sellóleikari og 
Peter Máté píanóleikari. Á ferli 
sínum hefur tríóið komið fram á 
fjölmörgum tónleikum víða um 
Ísland og einnig farið í tónleika-
ferðir til Danmerkur og auk þess 
komið fram í Þýskalandi, Finn-
landi, Prag og London og einnig 
leikið í hinu nýja tónlistarhúsi 
Grænlendinga.

Tríóið fór í sína fyrstu tónleika-
ferð til Bandaríkjanna árið 2003, 
þar sem það kom meðal annars 
fram í beinni útsendingu á klass-
ísku útvarpsstöðinni í Chicago. 
Sumarið 2006 fór Tríó Reykjavíkur 
í tónleikaferð til Suður-Frakk-
lands. 

Hljóðritanir með leik tríósins 
hafa verið leiknar víða í evrópsk-
um útvarpsstöðvum. Geisladiskur 
með tónlistarflutningi tríósins kom 
út árið 2000. Meðlimir tríósins eru 
allir kennarar við tónlistardeild 
Listaháskóla Íslands og er tríóið 
staðarkammerhópur skólans. 

Tríó Reykjavíkur var útnefnt 
tónlistarhópur Reykjavíkurborgar 
fyrir árið 2007 og hlaut þá jafn-
framt þriggja ára styrk frá borg-
inni til starfsemi sinnar.

Þessir tónleikar eru tilvalin hvíld 
frá jólaamstrinu en að þeim lokn-
um er hægt að tylla sér niður á 
kaffistofu Kjarvalsstaða og njóta 
góðra veitinga.

Tónleikarnir hefjast kl. 12.15 í 
dag og kostar aðgöngumiðinn 500 
kr. Athygli skal þó vakin á að mið-
inn gildir í þrjá daga á sýningar á 
Kjarvalsstöðum, Hafnarhúsi og í 
Ásmundarsafni. - vþ

Stemning í hádeginu

TRÍÓ REYKJAVÍKUR Gunnar Kvaran, Peter 
Máté og Guðný Guðmundsdóttir.

GJAFABRÉF – TILVALIN JÓLAGJÖF

MÁLMUR STEINN TRÉ ÍHLUTIR
SILFUR

KVEIKING

NÁMSKEIÐ

SÖGUN

BORUN

SLÍPUN

ÚTSKURÐUR

VÉLAR

RENNIBEKKIR

SKRÚFUR

KLUKKUR

FESTINGAR

Handverkshúsið Bolholti 4, 105 Rvk. Sími: 555 1212   Vefverslun: handverkshusid.is

Námskeið - vélar - verkfæri - bækur
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(áður Hjá Gylfa, Hafnarfirði)

Hringdu og við sendum

Tilboð

Opið lau - sun 10 –16 • opið 17. – 23. desember 10 – 21

Silfurleirssett
4.950 kr. 

20% afsl

Steinatromla 
8.500 kr.

15% afsl

Útskurðarsett
11.750 kr. 

15% afsl

Smáfræsari
6.950 kr. 

20% afsl

7. og 8. des uppselt

30. des

Sendu sms
BTC KUF
á númerið

1900og þú
gætir unnið! 

Vinningar eru  DVD myndir,
varningur tengdur myndinni

og margt fleira!
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KOMIN Í VERSLANIR!

Bíddu, er Einar Bárðarson ekki 
rétt orðin þrjátíu og fimm og ævi-
sagan komin út: fyrsta bindið – Öll 
trixin í bókinni – frá sex til þrjátíu 
og sex. Hvaða plögg er þetta?  Jú, 
heldur hrein og bein frásögn Ein-
ars af ferli síðustu tólf ár, ekki 
hefur hann verið lengur í bransan-
um, þessum skammlífa atvinnu-
sjúkdómi sem grípur stöku menn 
sem halda að heimsfrægðin finn-
ist á bæjarhólnum, og er svo mikil-
vægur þáttur í samtíma okkar og 
menningu: poppið í sínum marg-
breytilegu myndum.

Einar hefur margt til brunns að 
bera, uppruninn er í nýlega þorp-
inu við brúna, Selfossinum; úr 
nýgræðingsiðnaði gróðurhúsa-
bændanna; fjölbrautaskólakerf-
inu; bílskúrsbandamenningunni í 
kjölfar artista á áttunda áratugn-
um. Hann er barn síns tíma. Stillt-
ur og ljúfur maður í viðmóti, hefur 
skopskyn í betra lagi, meðal ann-
ars ómælt fyrir sjálfum sér. Hann 
er sá yngsti í hópi umbanna sem 
lengst dugðu, skammt er síðan sá 
elsti þeirra lést, Pétur Pétursson, 
sem var afkastamikill impresario 
á sínum tíma. Í kjölfar hans komu 
svo hljómsveitarstjórarnir: KK, 
Svavar Gests og Haukur – og 
Pétur Guðjónsson rakari. Bítlið 
var komið: inn komu strákar sem 
stóðu sig prýðilega lengi að ferja 
mönnum um landið, oft bara 
með eitt stakt band. Erling, 
Jonni Sighvats, Ámundi og 
hinir yngri: Hjörtur, Einar 
og Árni Ben, Jakob Magg. Án 
þessara manna hefði verið 
harla lítið að státa af þótt 
tækin væru frumstæð 
og ljósin fá. Fólk 
skemmti sér vel.

Það er því held-
ur lítið tak í 
yfirlýsingunni: 
„Fagmennska, 
eða öllu 

heldur tónleikahald sem atvinnu- 
og iðngrein, er frekar ungt fyrir-
bæri hér á landi. Hún kom til sög-
unnar upp úr 2000. Fagmennskan 
kom, án þess að ég ætli að eigna 
mér of mikið, með mér og mönn-
um eins og Þorsteini Stephensen 
… (197). Úpps.

En það er annars ekki fyrir að 
fara miklu stærilæti í eintali Ein-
ars sem er tekið beint af skepn-
unni og ber allt hans viðmót, 
ryþminn í sögunni hans, málið í 
töffaratóninum með nægilegum 
úrdráttum og ýkjum svo bókin er 
skemmtileg. Hann dregur enga 
dul á að hann er lærlingur í þróuð-
um iðnaði Evrópu: ekki myndi 
hver sem er viðurkenna að ekkert 
hafi hann þekkt til Kiri te Kanawa 
áður en honum var boðin hún sem 
akt. Einar viðurkennir fúslega 
feilana sem eldri menn máttu vara 
hann við: Slade og Alice Cooper 
áttu ekki sjens hér á landi. Hann 
er aftur framsýnn um markað 
þeirra kvenna sem stýra innkaup-
um heimilanna: húsmæður 
úthverfanna eru hans bandamað-
ur og fáir gátu séð að Mehlua og 
Krall yrðu hittarar hér á landi.

Bókin verður ekki greind nema 
sem áróðursrit fyrir þá sem eru að 
brjóta íslenskri dægurlagatónlist 
markað á erlendum málsvæðum, 

nokkuð sem hefur jafnan heill-
að þá sem á annað borð voru 
búnir að fullkanna íslensku 
markaðsstærðina. Bak-
slagið með Nylon var 
vissulega alvarlegt en 
sóknin með Garðar Thor er 

athyglisverð tilraun þótt 
hætta sé á að þar verði 

seglin rifuð eftir 
FL-flandrið.

Þessi bók er einhæf að efni, 
söguhetjan byrgir af sitt persónu-
lega líf en gefur samt margt uppi 
um spennu, vonbrigði. Hún er ein-
stakt dokument um síðasta áratug 
í skemmtanalífi þjóðarinnar, ein-
arðleg yfirlýsing ungs manns um 
ásetning hans og metnað í starfi á 
háskalegu sviði atvinnurekstrar 
og er skyldulesning hverjum þeim 
sem hefur áhuga á íslenskum 
skemmtanaiðnaði.

Páll Baldvin Baldvinsson

Stóra plöggið

BÓKMENNTIR
Öll trixin í bókinni
Einar Bárðarson - Umboðsmaður 
Íslands
Einar Bárðarson og Arnar Eggert 
Thoroddsen

★★
Skemmtileg en einhæf lýsing á ferli 
athafnamanns

EINAR BÁRÐARS-
SON Sendir frá sér 
ferilssögu um 
poppbransann.



» 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

Margbrotnir 
rammar

Frí stækkun með öllum 

römmum í nóvember 

og desember.

 (Hámarksstærð: 30 x 45 cm)

 7990 kr.

Myndarammarnir frá Umbra eru frumlegir, 
fallegir og leyfa myndunum þínum að njóta 
sín á nýjum stöðum.
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Christina Aguilera sat nýlega 
fyrir á Evuklæðum fyrir tíma-
ritið Marie Claire. Hún fetaði 
þannig í fótspor Demi Moore og 
Britney Spears sem hafa báðar 
gert hið sama á meðan þær voru 
óléttar. Aguilera var svo hrifin 
af útkomunni að hún ku nú hafa 
beðið um að fá stækkaðar mynd-
ir úr tökunni til eigin afnota.

Eins og margir vita á Aguilera 
nú von á fyrsta barni sínu og eig-
inmannsins Jordan Bratman, en 
erfinginn er væntanlegur í heim-
inn upp úr áramótum. Söngkon-
an vill vera búin að hengja nekt-
armyndirnar upp á vegg heima 
hjá sér áður en barnið fæðist. 

„Christina dáir þessar myndir 
og vill hengja þær upp heima hjá 
sér þar sem allir geta séð þær,“ 
segir heimildarmaður The Sun. 
„Hún vill líka að þær séu komn-
ar upp áður en barnið fæðist svo 
hún geti sýnt honum eða henni 

hvernig mamma leit út þegar 
hún var ólétt,“ segir hann. 

Aguilera uppgötvaði þungun-
ina þegar enn var mánuður eftir 
af tónleikaferð hennar um 
Bandaríkin og segir í viðtali við 
Marie Claire að henni hafi brugð-
ið mjög. Það sem eftir lifði ferða-
lags var söngkonan afar vör um 
sig, og bar meira að segja falinn 
hjartsláttarmæli svo hægt væri 
að ganga úr skugga um að hún 
stofnaði hvorki sjálfri sér né 
barninu í hættu. 

Vill nektarmyndir upp á vegg

HRIFIN AF NEKTARMYNDUM Christina 
Aguilera vill hengja stækkaðar nektar-

myndir af sjálfri sér á veggina á heimili 
hennar og eiginmannsins, Jordan Brat-

man. NORDICPHOTOS/GETTY

„Ég er gjörsamlega æst í að leika krakkhóru!“
KEIRA KNIGHTLEY hefur ýmsar óskir um draumahlutverkin.

„Ég man eftir því að einhver 
sagði mér að ef maður segir 
orðið „so“ mikið, þá kemur 

það upp um að 
maður sé samkyn-
hneigður. Ég var svo 
hræddur við að nota 
þetta orð!“
N’Sync-söngvarinn LANCE 
BASS um erfiðu árin inni í 
skápnum.

„Þegar maður verður ást-
fanginn er eins og tíminn 
stöðvist. Það gleypir mann 

alveg.“
KATIE HOLMES kveðst 
aldrei hafa verið ham-
ingjusamari, þrátt 

fyrir allar sögu-
sagnirnar um 
samband hennar 
og Tom Cruise.

folk@frettabladid.is

Miele ryksugur
á einstöku tilboðsverði

Tilboð:

Kr. 15.990
Fáanlegir fylgihlutir t.d.:

AFSLÁTTUR
35%

Tilboð 4 - Canon Ixus 70
7.1 megapixla myndfl aga. Þrefalt zoom. Traust og örugg Canon vél.

3570
Staðgreiðsluverð 34.900

Verð á 
mánuði kr.

Tilboð 1  - Kodak C713
7.0 megapixla myndfl aga. Þægileg í notkun með Kodak EasyShare.

1667
Staðgreiðsluverð 14.900

Verð á 
mánuði kr.

Tilboð 3 - Canon Ixus 960 IS
12.1 megapixla myndfl aga. Dúxar á öllum prófunum.

4995
Staðgreiðsluverð 49.900

Verð á 
mánuði kr.

Tilboð 2 - Kodak M873
8.0 megapixla myndfl aga. Traustur kassi, létt og meðfærileg.

2523Verð á 
mánuði kr.

Staðgreiðsluverð 23.900

Lítil
Minni
Minnst

www.hanspetersen.is

Auka 

rafhlaða og 

taska fylgja!

   * Meðalverð á mánuði m.v. 12 mánaða greiðslukortasamning. nóv 2007
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NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

7
16

7
14
12
16
14

ALVIN & ÍKORNARNIR kl. 8 ÍSL. TAL

RUN FATBOY RUN kl. 8 - 10
SAW 4 kl. 10 16

16
14

14

RUN FATBOY RUN    kl.5.50 - 8 - 10.10
SAW 4     kl. 8 - 10.10
BUTTERFLY ON A WHEEL     kl.5.45 - 8 - 10.15
DAN IN REAL LIFE    kl.5.45
LA VIE EN ROSE/LÍF RÓSARINNAR kl.6 - 9

ALVIN & ÍKORNARNIR   kl. 4 - 6 - 8 ÍSL. TAL

ALVIN & ÍKORNARNIR    kl. 4 - 6 - 8 - 10 ENSKT TAL

ALVIN & ÍKORNARNIR LÚXUS   kl. 4 - 6 - 8 - 10 ENSKT TAL

BEE MOVIE ÍSL. TAL   kl. 4 - 6
DUGGHOLUFÓLKIÐ   kl. 4 - 6 - 8 - 10
HITMAN     kl. 8 - 10.10
DAN IN REAL LIFE  kl. 10

ALVIN & ÍKORNARNIR kl. 6 - 8 ÍSL. TAL

DUGGHOLUFÓLKIÐ kl. 6 - 8 - 10
BUTTERFLY ON A WHEEL kl. 5.45 - 8 - 10.15
ACROSS THE UNIVERSE kl. 8 - 10.40
RENDITION kl. 10
VEÐRAMÓT SÍÐUSTU SÝN. kl. 5.40

5%

5% 5%

5%

 FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR BÍÓMIÐANN
MEÐ KREDITKORTI TENGDU AUKAKRÓNUM!

ÁST. SKULDBINDING. ÁBYRGÐ.
HANN HLEYPUR FRÁ ÖLLU!

HLAUPTU FITUBOLLA, 
HLAUPTU

Nú verður allt vitlaust! 
Stórskemmtileg gamanmynd fyrir

alla fjölskylduna

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Háskólabíó merktar með rauðu

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

    Borgarbíói merktar með rauðu

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í 

Regnboganum merktar með rauðu

- bara lúxus
Sími: 553 2075

RUN FATBOY RUN kl. 6, 8 og 10 L
ALVIN OG ÍKORNARNIR - ÍSL TAL kl.  4 og 6 L
SAW IV kl. 8 og 10 16
BEE MOVIE - ÍSL TAL kl. 4 L
HITMAN kl. 8 og 10 16

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

Útkomu nýja námsefnisins 
Hljóðspora var fagnað í 
síðustu viku. Tónlistarkenn-
arinn Pétur Hafþór Jónsson 
fer þar yfir sögu dægur-
tónlistarinnar, frá afrískri 
tónlist og til Bítlanna.

Pétur hefur verið tónlistarkennari 
við Austurbæjarskóla í um þrjá 
áratugi. Þegar hann tók sér á hend-
ur að vinna nýtt námsefni í tón-
mennt fyrir Námsgagnastofnun 
hafði hann upphaflega ætlað sér 
að rekja tónlistarsöguna frá afr-
ískri tónlist til rapptónlistar. „Ég 
sá nú strax á öðrum degi að ef ég 
ætlaði að fara yfir þetta allt saman 
yrði þetta bara upptalning og ekki 
bók, það væri engin saga í kring-
um þetta,“ útskýrir Pétur. Í bók-
inni ferðast hann hins vegar með 
þrælum vestur um haf, í gegnum 
gospel, blús og rytmablús, kántrí-
tónlist og áfram til rokktónlistar, 
doo-wop, hippatónlistar og 
Bítlanna. 

Pétur hefur lagt áherslu á að 
varpa ljósi á þjóðfélagslegan bak-
grunn tónlistarinnar, í stað þess að 
einbeita sér að persónusögu. „Mig 
langar ekki að segja frá einhverju 

fólki og hvaða ár það fór í stúdíó. Í 
staðinn segi ég til dæmis frá 
þrælahaldinu og kynþáttaaðskiln-
aðinum, sem varð til þess að hvít 
og svört tónlist var líka aðskilin,“ 
útskýrir Pétur, sem hefur slíka 
formála að öllum köflum. 

Námsefnið samanstendur af 
kennslubók, hlustunarefni á fjór-
um geisladiskum og kennarabók. 
Efnið er upphaflega hugsað fyrir 
miðstig grunnskólans, en Pétur 
segir að það geti þó vel teygt sig 
upp á unglingastig. „Í níunda bekk 
á til dæmis að fjalla um unglinga-
menningu í samfélagsfræði. Þá er 
fínt að geta fjallað um rokkið, 
Bítlana og hippatímabilið,“ segir 
Pétur, sem telur að bókin gæti líka 
orðið til þess að auðveldara sé að 

kenna tónmenntina á efri stigum 
grunnskólans. „Nú er hún kennd 
út miðstigið og varla það. Það er 
líka mikill skortur á tónlistarkenn-
urum,“ segir Pétur.

Pétur fékk dyggan stuðning 
nemenda sinna í útgáfuteitinu sem 
haldið var fyrir skömmu. Þar á 
meðal var hljómsveitin Retro Stef-
son, en meðlimir hennar eru næst-
um allir gamlir skjólstæðingar 
Péturs, og nemendur úr sjötta og 
sjöunda bekk í Austurbæjarskóla 
sem sungu saman. Hljóðspor 
hefur nú verið tilnefnd til verð-
launa Hagþenkis, sem Pétur segir 
afar ánægjulegt. „Þá er maður 
kannski að gera eitthvað rétt,“ 
segir hann og hlær við.

  sunna@frettabladid.is

Saga dægurtónlistarinnar

RETRO STEFSON OG PÉTUR Hljómsveitin Retro Stefson er að miklu leyti skipuð 
gömlum skjólstæðingum Péturs, sem fögnuðu útgáfu Hljóðspora með honum á 
dögunum.

SAMSÖNGUR Nemendur úr sjötta og sjöunda bekk í Austurbæjarskóla sungu í 
útgáfuteitinu, en Pétur hefur verið tónlistarkennari þar í ein þrjátíu ár.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL R.
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Þorbjörn Einar Guðmundsson sýnir verk 
sín í herradeild Gallerí Keflavík í Reykja-
nesbæ um þessar mundir. Listamanninum 
unga hefur verið boðið að sýna í New York 
á næsta ári.

Þorbjörn Einar Guðmundsson er átján ára gamall 
Suðurnesjamaður sem sýnir nú stafræn listaverk í 
herradeild Gallerí Keflavík í Reykjanesbæ. Hann 
segist lítið menntaður í myndlistinni, en hefur þó 
komið víða við á sköpunarferli sínum. „Ég var á 
listnámsbraut við Fjölbrautaskóla Suðurneskja, en 
kláraði hana ekki. Síðan hef ég verið að hanna mín 
eigin föt, mála og núna að gera digital art-myndir,“ 
útskýrir Þorbjörn. „Þetta er allt myndrænt og 
listrænt, svo það tengist mikið. Svo var ég líka að 
gefa út safnspólu með nokkrum lög sem ég samdi og 
hljóðblandaði sjálfur,“ bætir hann við, en bæði spóla 
og sýning bera heitið Girls going crazy. 

Í júlí á næsta ári mun Þorbjörn svo taka þátt í 
samsýningu um tuttugu listamanna í galleríi í 
Tribeca-hverfi í New York. Eins og búast má við 
þykir Þorbirni það afar spennandi tækifæri. „Það 
sótti fólk alls staðar að úr heiminum um að komast 
að á þessari sýningu, og ég er einn þeirra tuttugu 
sem fá að sýna. Það er alveg frábært,“ segir hann. 

Fyrir sýningunni stendur Galería Zero í Barce-
lona. Aðstandendur gallerísins leggja áherslu á að fá 
til sín listamenn frá öllum hornum heims, og stendur 
reglulega fyrir sýningum utan Spánar, eins og þeirri 
í New York. „Bróðir minn var að sýna í París í 
september, og ég fór með honum þangað. Við 
ákváðum að fara næst til New York, og fórum aðeins 

að þreifa fyrir okkur hjá öðrum listamönnum og 
galleríum. Það var svo mikil upplifun að fara með 
honum og ég hafði mikinn áhuga á að fá að sýna. 
Þannig komumst við í samband við þetta gallerí,“ 
útskýrir Þorbjörn, en bróðir hans er glerblásari. „Ég 
ákvað að sækja um og sendi þeim möppu með 
myndum og öðru. Svo fékk ég stuttu seinna e-mail 
um að ég megi sýna,“ útskýrir Þorbjörn, sem hefur 
þó ekki enn gert upp við sig hvaða verk hann mun 
senda á sýninguna. „Sýningin er ekki fyrr en í júlí, 
svo ég hef nægan tíma til stefnu enn þá,“ segir hann. 
 sunna@frettabladid.is 

18 ára sýnir í New York

FJÖLHÆFUR LISTAMAÐUR Þorbjörn Einar hefur hannað föt, 
málað, samið tónlist og meira að segja blásið gler. Myndirnar 
á sýningu hans í Gallerí Keflavík falla þó undir stafræna list.

MYND/ÞORGILS JÓNSSON

Það er alltaf erfitt að velja jólagjafir 
fyrir fólk sem á allt, en Paris Hilt-
on hefur þó auglýst eftir 
einni tiltekinni gjöf. 
Spurð hvers hún 
óskaði sér í jólagjöf 
svaraði hótelerf ing-
inn: „Mann til að 
verða ástfangin 
af til lífstíðar. 
Einhvern sem 
ég get stofnað 
fjölskyldu 
með.“ 
Hvort sá 
maður er 
fyrrverandi 
kærasti henn-
ar, Stavros 
Niarchos, 
er ekki vitað, en 
skötuhjúin sáust 
saman í Miami fyrr í 
mánuðinum.

Mary J. Blige er síðasta stjarnan til 
að lýsa yfir stuðningi við söng-
konuna Amy Wine-
house, en hún þekkir 
vandamálin af eigin 
reynslu. Blige segist 
vorkenna stjörnum 
á borð við Wine-
house og Britney 
Spears. „Þær eru 
mannverur, þær eru 
ungar í bransa sem 
stendur alveg á 
sama um mann. 
Það er sorg-
legt,“ segir 
Blige.

FRÉTTIR AF FÓLKI

SENDU SMS JA ACF
Á NÚMERIÐ 1900 OG
ÞÚ GÆTIR UNNIÐ! 

Vinningar eru Bíómiðar fyrir tvo, DVD 

myndir, varningur tengdur myndinni 
og margt fleira!
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JÓLAMYNDIN Í ÁR!
STÓRSKEMMTILEG GAMANMYND FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA!

SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI.
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BARNAPAKKI
Verð frá 22.898
UNGLINGAPAKKI
Verð frá 25.728
FULLORÐINS/
STÓRIPAKKI
Verð frá 29.628
Snjóbrettapoki. Verð 5 .995
Snjóbrettahjálmur. Verð frá 5.995SN
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ALPARNIR
Íslensku

Faxafeni 8 • 108 Reykjavík • Sími 534 2727
e-mail: alparnir@alparnir.is •  www.alparnir.is

> Theodór þarf að spila reglulega

Ólafur Jóhannesson, þjálfari karlalandsliðs Íslands í 
knattspyrnu, sagði í samtali við skoska dagblaðið The 
Herald, að Theodór Elmar Bjarnason, eða Teddy eins og 
Skotarnir kalla strákinn, verði að fara að spila reglulega. 
„Hann er góður leikmaður en 
ef hann fær ekki tækifæri hjá 
Celtic, þá ætti hann ef til vill 
að reyna að komast á láni 
til annars liðs. Það væri það 
besta fyrir feril hans,“ sagði 
Ólafur en Theodór var ekki 
í leikmannahópi Celtic í 
skosku deildinni í gær.

Birgir Leifur Hafþórsson, atvinnukylfingur úr GKG, lauk 
keppni á Opna Suður-Afríkumótinu í gær þegar fjórði og 
síðasti hringur mótsins var leikinn. Birgir Leifur byrjaði 
illa í mótinu og lék fyrst hringinn á 79 höggum eða sjö 
höggum yfir pari, en náði að komast í gegnum niður-
skurðinn með því að leika annan hringinn á einu höggi 
yfir pari. Þriðja hringinn lék Birgir Leifur svo á þremur 
höggum yfir pari og var því samtals á ellefu höggum yfir 
pari eftir 54 holur þegar keppni hófst í gær. 

Birgir Leifur hafði leikið fjórar holur á Pearl 
Valley-vellinum á einu höggi yfir pari, en 
hann fékk skramba á fjórðu holu, þegar 
veðurguðirnir tóku öll völd og stöðva þurfti 
leik í þrjá klukkutíma vegan úrhellisrign-
ingar. 

„Þetta var náttúrlega bara rugl að spila 
í rigningunni og það hefði mátt stoppa 
leik miklu fyrr. Veðrið er búið að vera 
erfitt. Á fyrsta hringnum var það vindur-

inn og núna rigningin,“ sagði Birgir Leifur, sem kom vel stemmdur 
til leiks þegar veðrinu slotaði. Birgir Leifur fékk fugl á fimmtu holu 
og svo fylgdu níu pör í framhaldinu. Á fimmtándu holu fékk Birgir 
Leifur skolla og hann kláraði mótið svo með þremur pörum og 
fór því á 73. höggum eða einu höggi yfir pari. Í heildina fór Birgir 
Leifur á tólf höggum yfir pari og endaði mótið 50.-56. sæti.  
„Ég er í heildina litið sáttur með að hafa unnið mig í gegnum 

mótið. En auðvitað vill maður vera betri og ég ætla mér að komast 
ofar í mótaröðinni,“ sagði Birgir Leifur, sem er búinn að 

liggja í flensu upp á síðakastið og er óákveðinn um 
framhaldið. 

„Næsta mót í Evrópumótaröðinni er Opna Jóhann-
esarborgarmóið í byrjun janúar og ég ætla að sjá til 
hvernig mér gengur að ná mér af veikindum. Ég set 
alla vega stefnuna á að taka þátt í mótinu og tek 

stöðuna á því þegar nær dregur. Það var fínt upp 
á framhaldið að ná að spila fjóra keppnishringi 
fyrir jól.“

BIRGIR LEIFUR HAFÞÓRSSON, ATVINNUKYLFINGUR: STÓÐ Í STRÖNGU Á OPNA SUÐUR-AFRÍKUMÓTINU UM HELGINA

Ætla mér að komast ofar á Evrópumótaröðinni

FÓTBOLTI Eiður Smári Guðjohn-
sen var á skotskónum í 0-3 sigri 
Barcelona gegn Valencia á 
laugar dagskvöld. Eiður Smári 
var fremur óvænt í byrjunar-
liði Barcelona í leiknum og var 
hrósað í hástert fyrir frammi-
stöðu sína af Frank Rijkaard, 
stjóra Barcelona, í leikslok.

Eiður Smári var í byrjunar-
liði Barcelona í afar mikilvæg-
um leik gegn Valencia á Mest-
alla-leikvanginum og var þar 
með tekinn fram yfir leikmenn 
á borð við Deco, Giovanni Dos 
Santos, Bojan Krkic og Ronald-
inho sem vermdu varamanna-
bekinn. Barcelona varð að vinna 
leikinn til þess að setja pressu á 
Real Madrid á toppi deildar-
innar.

Barcelona komst snemma 
yfir í leiknum með marki 
Samuel Eto‘o á 12. mínútu og 
Kamerúnmaðurinn bætti svo 
öðru marki við á 26. mínútu. 

Þegar skammt var eftir af fyrri 
hálfleik lenti Eiður Smári í 
ljótri tæklingu og þurfti að bera 
hann af leikvelli, en hann var 
þó ekki á því að gefast upp og 
hélt áfram að spila. Lionel 
Messi, félagi Eiðs Smára, var 
ekki jafn heppinn og þurfti að 
hætta leik vegna meiðsla og 
verður líklega frá í allt að því 
mánuð. Eiður Smári var lífleg-
ur í leiknum og náði svo að 
skora þriðja mark Börsunga á 
62. mínútu eftir góðan undir-
búning Giovanni Dos Santos. 
Þetta var fyrsta mark Eiðs 
Smára í deildinni á tímabilinu. 

Frank Rijkaard var afar 
ánægður með sigurinn og hrós-
aði Eiði Smára sérstaklega. 

„Eiður átti líka frábæran leik, 
hélt boltanum vel, var yfirveg-
aður og rólegur og átti jafnan 
fínar sendingar. Hann kórónaði 
svo frammistöðu sína með góðu 
marki,“ sagði Rijkaard. - óþ   

Eiður Smári skoraði í sigri Barcelona í fyrrakvöld:

Eiður Smári opnar 
markareikninginn

KÖRFUBOLTI Jón Arnór Stefánsson 
skoraði tólf stig, tók þrjú fráköst 
og átti tvær stoðsendingar í 93-64 
sigri Lottomatica Roma gegn 

Snaidero Udine í 
ítölsku deildinni í 
körfubolta í 
gærkvöldi. Roma 
hefur verið á 

miklu skriði í 
deildinni upp 
á síðkastið 
og Jón 
Arnór hefur 
verið í 

lykilhlut-
verki hjá 
liðinu. - óþ

Ítalski körfuboltinn:

Jón Arnór fínn 
í sigri Roma

SUND Í gær var lokadagurinn á 
Evrópumótinu í 25 metra laug í 
Debrecen í Ungverjalandi. Örn 
Arnarson úr SH varð í fimmta 
sæti í 100 metra baksundi, Ragn-
heiður Ragnarsdóttir úr KR lenti í 
15. sæti í 50 metra skriðsundi og 
Jakob Jóhann Sveinsson úr Ægi 
varð í 26. sæti í 200 metra bringu-
sundi.

Ragnheiður byrjaði gærdaginn 
á að keppa í undan-
rásum og varð þá í 
19. sæti á tíman-
um 25,45 sekúnd-
um, en það dugði 
henni til að kom-
ast í undanúrslit 
þar sem aðeins 
tveir keppendur 
frá hverju landi 
mega 
keppa í 

undanúrslitunum og færðist Ragn-
heiður fram fyrir fimm stúlkur. 
Ragnheiður fann sig hins vegar 
ekki í undanúrslitunum og synti 
þar á lakari tíma en í undanrásun-
um, 25,55 sekúndum. Hún komst 
því ekki í úrslit að þessu sinni og 
endaði í 15. sæti. 

„Ég get ekki verið annað en sátt 
og núna ætla ég bara að fara heim 
og hvíla mig og eiga gleðileg jól. 
Næsta verkefni er svo Evrópumót 

í Eindhoven í Hollandi í mars, 
þannig að ég hef góðan tíma til 

að æfa fyrir það,“ sagði 
Ragnheiður.

Jakob Jóhann keppti í 
gærmorgun í 200 metra 
bringusundi. Hann synti á 

2 mínútum og 
13,71 sek-

úndu og 
lenti í 26. 

sæti. Jakob var talsvert frá 
Íslandsmeti sínu en þetta var engu 
að síður besti tími hans í greininni 
á árinu og ef til vill merki um það 
sem koma skal hjá honum.

Örn ákvað að fórna 50 metra 
flugsundi í gærmorgun til þess 
að einbeita sér að úrslitasund-
inu í 100 metra baksundi seinna 
um daginn. Hvíldin var vissu-
lega þess virði þar sem Örn 
lenti í fimmta sæti í úrslita-
sundinu á 51,96 sekúndum, 
sem er aðeins tuttugu og 
tveimur hundruðustu 
úr sekúndu frá fjög-
urra ára gömlu 
Norðurlandameti 
hans í greininni. 
„Þetta var mjög 
fínt og ég get 
verið mjög 
sáttur. Ég og 

þjálfarinn minn lögðum upp með 
að byrja sundið hratt og ég held að 
ég hafi sett heimsmet með við-

brögðum í upphafi sunds-
ins,“ sagði Örn í léttum 

dúr en hann var þriðji 
eftir 50 metra. 

„Ég eyddi helst til of 
mikilli orku á annarri 
og þriðju ferð í 25 
metrunum og kláraði 
bensínið bara. Byrjun-
in hefur samt alltaf 

verið akkilesarhæll 
hjá mér, þannig að 

þetta er mjög 
jákvæð þróun 

hjá mér.“  - óþ 

Íslenska sundfólkið stóð vel fyrir sínu á lokadegi Evrópumótsins í 25 metra laug í Debrecen í Ungverjalandi: 

Örn varð fimmti í 100 metra baksundi

TAKK, TAKK Eiður Smári nýtti tækifæri sitt vel í byrjunarliði Barcelona í fyrrakvöld 
og skoraði fyrsta mark sitt í deildinni. Ronaldinho vermdi hins vegar varamanna-
bekkinn. NORDICPHOTOS/AFP
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N1-deild karla í handbolta:
Valur-Fram 25-27 (13-15)
Mörk Vals (skot): Hjalti Pálmason 7 (13), Sigfús 
Páll Sigfússon 5 (7), Ernir Hrafn Arnarson 4 (14),
Arnór Malmquist 3 (6), Ingvar Árnason 2 (3), 
Baldvin Þorsteinsson 2 (6), Gunnar Harðarson 1
(1), Elvar Friðriksson 1 (3), Orri Freyr Gíslason (2)
Varin skot: Pálmar Pétursson 3 (17/2) 17,6%, 
Ólafur Haukur Gíslason 9 (22/2) 40,9%
Hraðaupphlaup: 3 (Arnór 2, Baldvin)
Fiskuð víti: Engin
Utan vallar: 6 mínútur
Mörk Fram: Rúnar Kárason 10 (12), Jóhann 
Gunnar Einarsson 7/4 (9/4), Einar Ingi Hrafnsson
4 (5), Stefán Stefánsson 2 (2), Halldór Jóhann 
Sigfússon 2 (4), Haraldur Þorvarðarson 1 (2),
Filip Kliszczyk 1 (4), Björgvin Páll Gústavsson (1), 
Hjörtur Hinriksson (2)
Varin skot: Björgvin Gústavsson 23 (48) 47,9%
Hraðaupphlaup: 5 (Stefán 2, Rúnar 2, Kliszczyk)
Fiskuð víti: 4 (Einar Ingi 3, Kliszczyk)
Utan vallar: 10 mínútur

STAÐAN Í N1-DEILD KARLA:
Haukar 14 10 3 1 +56 23
Fram 13 9 1 3 +32 19
Hk 13 8 1 4 +40 17
Valur 13 6 3 4 +28 15
Stjarnan 13 7 1 5 +24 15
Afturelding 14 3 3 8 -13 9
Akureyri 14 3 2 9 -11 8
ÍBV 14 1 0 13 -156 2

Næstu leikir í deildinni:
Fram-Stjarnan Mið. 19. des. kl. 19
Valur-HK Mið. 19. des. kl. 20

ÚRSLITIN Í GÆR

HANDBOLTI Fram sigraði Val, 25-27, 
á heimavelli Valsmanna í gær í 
N1-deild karla, en markatalan er 
sú sama og í sigri Vals í fyrri 
viðureign liðanna í deildinni. Valur 
hafði fyrir leikinn í gær leikið níu 
leiki án taps.

Valsmenn hófu leikinn af krafti 
og skoruðu fjögur fyrstu mörk 
leiksins. Þá var eins og Framarar 
áttuðu sig á því hvar þeir væru og 
náðu að breyta stöðunni úr 6-2 í 7-
6 með fimm mörkum í röð. Eftir 
það var frumkvæðið Framara en 
liðið náði mest fjögurra marka 
forystu í fyrri  hálfleik, 10-14. 
Valsmenn náðu að minnka muninn 
í tvö mörk fyrir hlé, 13-15, þegar 
Hjalti Pálmason skoraði þrjú síð-
ustu mörk Vals í hálfleiknum.

Fyrir utan fyrstu  mínútur leiks-
ins einkenndi andleysi leik Vals og 
það nýttu Framarar sér vel. Fram 
náði mest fimm marka forystu, 
18-23. Valur náði að minnka mun-
inn í eitt mark, 23-24, en nær kom-
ust þeir ekki og Fram vann að 
lokum öruggan tveggja marka 
sigur, 25-27.

Rúnar Kárason og Björgvin 
Gústavsson fóru mikinn í síðari 

hálfleik fyrir Fram. Rúnar skoraði 
þá 9 af 12 mörkum Fram og Björg-
vin varði 15 skot í síðari hálfleik. 

Rúnar skoraði alls 10 mörk í leikn-
um en hann virðist kunna vel við 
sig þegar sjónvarpið sýnir leiki 

Fram beint; hann átti líka stórleik 
þegar Fram lagði HK í síðasta leik 
liðsins en báðir leikirnir voru 
sýndir beint. „Ég skaut á markið í 
hálfleik og hitnaði aðeins. Ég spil-
aði lítið í fyrri hálfleik og vildi 
spila meira og maður verður að 
nýta tækifærin þegar þau gefast,“ 
sagði Rúnar eftir leik.

„Við ætlum okkur toppbaráttu í 
vetur og þá er ekki hægt að tapa 
þessum leikjum. Við verðum að 
vinna þessi lið sem eru í fimm 
efstu sætunum. Ef við sigrum 
Stjörnuna á miðvikudaginn getum 
við minnkað forskot Hauka niður í 
tvö stig og skilið hin liðin eftir,“ 
sagði hin 19 ára gamla hetja 
Fram.

Óskar Bjarni Óskarsson var alls 
ekki sáttur við spilamennsku síns 
liðs en eftir góða byrjun hrundi 
leikur liðsins í fyrri hálfleik. 

„Við misstum allt. Vorum ekki 
með vörn, sókn eða markvörslu á 
tímabili og það gengur ekki á móti 
Fram. Við náum að kroppa aðeins í 
þá í seinni hálfleik en þá drepa 
Rúnar og Björgvin þetta. Þeir 
vinna þennan leik fyrir þá.“

 - gmi

Fyrsti ósigur Valsara í tíu leikjum
Fram vann Val 25-27 í Reykjavíkurslag N1-deildar karla í gærdag. Stórleikur þeirra Rúnars Kárasonar og 
Björgvins Páls Gústavssonar átti stóran þátt í sigri Fram í gær og liðið er nú komið í 2. sæti deildarinnar.

HARÐFYLGNI LÍNUMAÐURINN Einar Ingi Hrafnsson skorar hér eitt af fjórum mörkum 
sínum fyrir Fram í leiknum í gær. Fram komst með sigrinum upp í 2. sæti N1-deildar-
innar.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON



34  17. desember 2007  MÁNUDAGUR

Þjálfari óskast / Starfsmaður 
unglingaráðs óskast.

Þjálfari:
Knattspyrnudeild Breiðabliks óskar eftir þjálfara fyrir yngri fl okka 
félagsins.  Æskileg reynsla að þjálfun og/eða menntun innan 
íþróttageirans.

Starfsmaður unglingaráðs:
Knattspyrnudeild Breiðabliks óskar eftir að ráða starfsmann fyrir 
unglingaráð. 
Um er að ræða 50% stöðugildi og vinnutími getur verið svegjan-
legur.
Starfi ð felur í sér fl ölbreytta vinnu fyrir unglingaráð.

Til greina kemur að ráða í bæði stöðugildin sem 100% starf. 

Áhugasamir hafi  samband við Arnar Bill yfi rþjálfara yngri fl okka 
Breiðabliks í síma 510-6400 eða í netfangið 

arnarbill@breidablik.is 

Enska úrvalsdeildin:
Arsenal-Chelsea 1-0
1-0 William Gallas (45.).
Liverpool-Man. Utd 0-1
0-1 Carlos Tevéz (43.).

STAÐAN Í DEILDINNI:
Arsenal 17 12 4 1 34-14 40
Man. Utd. 17 12 3 2 30-8 39
Chelsea 17 10 4 3 24-10 34
Man. City 17 10 3 4 24-19 33
Liverpool 16 8 6 2 27-10 30
Everton 17 9 3 5 31-16 30
Portsmouth 17 8 6 3 28-15 30
Aston Villa 17 8 4 5 28-20 28

----------------------------------------

Ítalska Serie A:
Torino-Roma 0-0
Parma-Reggina 3-0
1-0 Bernardo Corradi (25.). 2-0 Andrea Pisanu
(49.), 3-0 Massimo Paci (66.). Emil Hallfreðsson 
var ekki í leikmannahópi Reggina.
Cagliari-Inter 0-2
0-1 Julio Ricardo Cruz (57.), 0-2 David Suazo
(79.).
Sampdoria-Fiorentina 2-2
1-0 Danilele Gastaldello (18.), 1-1 Adrian Mutu
(39.), 1-2 Marco Donadel (57.), 2-2 Antonio
Cassano (69.).

Spænska La liga:
Getafe-Villarreal 1-3
0-1 Nihat (16.), 0-2 Nihat (79.), 0-3 Cazorla (84.),
1-3 Kepa (86.).
Valladolid-Sevilla 0-0
Real Betis-Almería 3-1
0-1 Negredo (10.), 1-1 Edú (27.), 2-1 Mariano 
Pavone (51.), 3-1 Mariano Pavone (83.).
Deportivo-Zaragoza 1-1
0-1 Diego Alberto Milito (19.), 1-1 Fabricio
Coloccini (53.).

HM félagsliða:
AC Milan-Boca Juniors 4-2
1-0 Filippo Inzaghi (21.), 1-1 Rodrigo Palacio 
(22.), 2-1 Alessandro Nesta (50.), 3-1 Kaká (61.),
4-1 Filippo Inzaghi (71.), 4-2 sjálfsmark (85.).

Ítalski körfuboltinn:
Lottomatica Roma-Snaidero Udine 93-64
Jón Arnór Stefánsson skoraði 12 stig fyrir lið 
Lottomatica Roma í leiknum.

ÚRSLITIN Í GÆR

FÓTBOLTI Arsenal og Manchester 
United styrktu stöðu sína á toppn-
um til muna í gær þegar Man. Utd 
vann Liverpool á útivelli og komst 
á toppinn, tímabundið, þangað til 
Arsenal endurheimti toppsætið að 
nýju með heimasigri gegn Chel-
sea.

Leikur Liverpool og Manchest-
er United fór fjörlega af stað á 
Anfield Road í gærdag og heima-
menn virkuðu ákveðnari á upp-
hafsmínútunum. Fyrsta alvöru 
færi leiksins kom eftir um hálf-
tíma leik þegar Edwin van der Sar, 
markvörður United, misreiknaði 
sig í teignum eftir hornspyrnu 
Liverpool og Harry Kewell átti 
skot að marki sem Anderson 
bjargaði á línu. Stuttu síðar var 
van der Sar svo kominn í vand-
ræði á nýjan leik. Markvörðurinn 
ráfaði þá á ný um markteig United 
eins og sauðdrukkinn maður og 
rakst utan í Nemanja Vidic og 
engu munaði að Rio Ferdinand 
skallaði í eigið mark. 

Tevéz refsaði Liverpool
Það gerðist svo í lok fyrri hálf-
leiks að United átti hornspyrnu 
og Ryan Giggs sendi boltann út í 
teiginn á Wayne Rooney, sem kom 
á siglingunni einn og óvaldaður 
og skaut boltanum á fjærstöng 
þar sem Carlos Tevéz mok-
aði honum í netið og skor-
aði sitt sjöunda mark í 
deildinni.  Liverpool-
menn gátu hins vegar 
sjálfir sér um kennt 
að hafa í fyrsta lagi 
passað Rooney og 
svo sofnaði Yossi 
Bena youn illi-
lega á verðinum 
og sá til þess að 

Tevéz var réttstæður á teignum.
Í seinni hálfleik færði Liverpool 

sig eðlilega framar á völlinn og 
fór að sækja á fleiri leikmönnum 
til að freista þess að jafna leikinn. 
United spilaði hins vegar frábær-
an varnarleik og beitti jafnframt 
hættulegum skyndisóknum. 

Babel hættulegur
Ryan Babel kom inn á sem vara-
maður hjá Liverpool í seinni hálf-
leik og mikil hætta skapaðist í 
kringum hann oft á tíðum. Babel 
átti til að mynda frábært skot að 
marki United þegar um stundar-
fjórðungur lifði 
leiks en boltinn 
fór rétt fram-
hjá stönginni. 
Stuttu síðar 
svaraði 
United 
með vel 

útfærðri skyndisókn þar sem Ron-
aldo átti hnitmiðaða sendingu utan 
af vinstri kantinum á Rooney sem 
hitti ekki rammann úr líklega 
besta færi leiksins. Liverpool hélt 
áfram að þjarma að marki United 
en allt kom fyrir ekki og lokatölur 
urðu 0-1 fyrir Rauðu djöflana. 

Arsenal ætlaði sér greinilega 
stóra hluti gegn Chelsea þar sem 
liðið pressaði stíft á upphafsmín-
útum leiks liðanna á Emirates 
vellinum. Leikurinn var bæði 
hraður og harður þar sem mikið 
var um tæklingar og kjaftbrúk 
eins og gjarnan vill verða þegar 

þessi Lundúnalið 
mætast. Arsenal 

sótti meira í 
fyrri hálfleik 
og gott flæði 
var í spili 
liðsins, en 
Chelsea 
varðist af 
kappi og 

reyndi að beita skyndisóknum. 
Arsenal endaði sóknirnar hins 
vegar ekki nógu vel og allt stefndi 
í markalausan fyrri hálfleik. Sú 
varð hins vegar ekki raunin. 

Gallas minnti rækilega á sig
William Gallas, fyrrverandi leik-
maður Chelsea, var hins vegar á 
öðru máli og skoraði gott skalla-
mark eftir hornspyrnu Cesc 
Fabregas og staðan því 1-0 þegar 
hálfleiksflautan gall.

Seinni hálfleikur var fjörugur, 
þó sérstaklega þegar líða tók á 
leikinn. Framan af virtist Chelsea 
ekki líklegt til þess að jafna leik-
inn en þegar stundarfjórðungur 
lifði leiks fékk liðið kjörið tæki-
færi til þess að skora. Boltinn 
barst þá til Shaun Wright-Phillips 
sem var einn á auðum sjó á fjær-
stönginn en hitti boltann illa og 
hitti ekki á markið úr upplögðu 
marktækifæri. Lokamínútur 
leiksins voru æsispennandi þar 
sem leikurinn galopnaðist í leit 
Chelsea að jöfnunarmarkinu. Tvö 
mörk voru dæmd af Arsenal á 
lokamínútunum, annað réttilega 
fyrir rangstæðu en það seinna 
fyrir vægt brot þegar Emmanu-
el Adebayor virtist einfaldlega 
hafa betur í stöðubaráttu við 
varnarmann Chelsea. Petr Cech, 

markvörður Chelsea, varði í 
tvígang vel í lokin, áður en 
Ashley Cole bjargaði á síð-
ustu stundu skoti frá Cesc 
Fabregas af stuttu færi og í 
kjölfarið lenti þeim saman. 
Leiktíminn var þá liðinn 
og góður sigur Arsenal í 

höfn og liðið því enn í topp-
sæti deildarinnar.    

 omar@frettabladid.is

Arsenal og Man. Utd að stinga af
Manchester United vann Liverpool í leik fornra fjenda á Anfield Road og Arsenal bar sigurorð af Chelsea í 
Lundúnaslag af bestu gerð á Emirates-vellinum. Arsenal heldur því toppsæti deildarinnar en United fylgir 
þar fast á eftir og liðin eru á góðri leið með að stinga af í titilbaráttunni með þessu áframhaldi.

BARÁTTA Steven Gerrard hjá Liverpool og Anderson hjá Manchester United háðu 
mikið einvígi í leik liðanna í gær og ekkert var gefið eftir eins og sjá má á mydinni.
 NORDICPHOTOS/AFP

HAMAGANGUR Leikmenn Arsenal og Chelsea verða seint sakaðir um að hafa ekki lagt sig fram í leiknum í gær. Hér á Ashley 
Cole, fyrrverandi leikmaður Arsenal, í höggi við Bacary Sagna sem virðist vera að taka létta kennslustund í breikdansi.
 NORDICPHOTOS/AFP

FÖGNUÐUR Leikmenn Arsenal hópast hér í kringum markaskorarann William Gallas, 
fyrrverandi leikmann Chelsea, sem reyndist enn og aftur bjargvættur Arsenal í gær. 
 NORDICPHOTOS/GETTY IMAGES
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EKKI MISSA AF

▼

▼

▼

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

> Jill Hennessy
Jill Hennessy á eineggja tví-
burasystur sem heitir Jacqu-
eline og er margverðlaunuð 
fjölmiðlakona. Systurnar 
hafa tvisvar leikið saman í 
mynd, og Jacqueline hefur 
einnig hlaupið í skarðið fyrir 
systur sína í sjónvarpsþátt-
unum Law and Order. Jill 
leikur í Crossing Jordan sem 
Stöð 2 sýnir í kvöld.

07.00 Arsenal - Chelsea  Útsending frá 
stórleik Arsenal og Chelsea í ensku úrvals-
deildinni sem fór fram í gær.

16.05 Portsmouth - Tottenham  Út-
sending frá leik Portsmouth og Tottenham 
í ensku úrvalsdeildinni sem fór fram laugar-
daginn 15. desember.

17.45 English Premier League 2007/08
18.45 PL Classic Matches
19.20 Birmingham - Reading  Útsending 
frá leik Birmingham og Reading 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.

22.00 Coca Cola mörkin  Farið yfir öll 
mörkin og helstu atvikin í leikjum síðustu 
umferðar í Coca Cola deildinni en þar eiga 
Íslendingar nokkra fulltrúa.

22.30 Fulham - Newcastle  Útsending 
frá leik Fulham og Newcastle í ensku úr-
valsdeildinni sem fram fór laugardaginn 15. 
desember.

 22.00 C.S.I: New York SKJÁR-
EINN

 20.50 Footballers´ Wives - 
Extra Time  SIRKUS

 20.00 House of Sand and 
Fog  STÖÐ 2 BÍÓ

 23.15 Studio 60  STÖÐ 2

 22.45 Afhjúpun í Afganist-
an  SJÓNVARPIÐ

15.55 Sunnudagskvöld með Evu Maríu
16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Hanna Montana  (11:26)

17.55 Myndasafnið
17.56 Gurra grís  (70:104)

18.00 Halli og risaeðlufatan  (40:52)

18.11 Lítil prinsessa  (1:35)

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 Til bjargar heiminum  (Five Ways 
to Save the World) Í þessari bresku heim-
ildamynd er sagt frá fimm hugmyndum til 
að bjarga jörðinni.

21.10 Glæpahneigð  (32:45) Atriði í þátt-
unum eru ekki við hæfi ungra barna.

22.00 Tíufréttir
22.20 Sportið

22.45 Afhjúpun í Afganistan  (Afghan-
istan Unveiled) Bresk heimildamynd. Blaða-
maðurinn Sharmeen Obaid-Chinoy fór til 
Afganistan að grennslast fyrir um hvernig 
líf kvenna hefur breyst á þeim fimm árum 
sem liðin eru síðan Bandaríkjamenn og 
bandamenn þeirra réðust inn í landið.

23.40 Spaugstofan
00.10 Bráðavaktin  (22:23)

00.55 Kastljós
01.25 Dagskrárlok

16.50 Boca Juniors - AC Milan Heims-
meistarakeppni félagsliða. Útsending frá úr-
slitaleiknum.

18.30 Target World Challenge  Target 
World Challenge mótið er haldið í Suður-
Karólínu og er styrktarmót á vegum Tiger 
Woods. Flestir af sterkustu kylfingum heims 
mæta til leiks.

20.50 Inside Sport  (Graham Poll) Frá-
bær þáttur frá BBC þar sem rætt er við 
heimsfræga íþróttamenn úr öllum áttum og 
aðra þá sem tengjast íþróttum á einn eða 
annan hátt.

21.20 Þýski handboltinn  Öll helstu til-
þrifin úr þýska handboltanum þar sem allir 
okkar bestu leikmenn spila.

22.00 Spænsku mörkin  Öll mörkin 
frá síðustu umferð í spænska boltanum. 
Íþróttafréttamenn Sýnar kryfja öll umdeild-
ustu 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  Útsending frá 
leik Real Madrid - Osasuna í spænska bolt-
anum.

07.00 Stubbarnir
07.25 Jesús og Jósefína  (17.24) (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  (86.120)

10.15 Commander In Chief  (13.18)

11.15 Veggfóður  (14.20)

12.00 Hádegisfréttir
12.45 Nágrannar
13.10 Sisters  (17.22)

13.55 Triumph of Love
15.55 W.I.T.C.H.
16.18 S Club 7  (e)

16.38 BeyBlade
17.03 Jesús og Jósefína  (17.24) (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  (19.22) (e)

19.50 Næturvaktin  (5.13)  Ný íslensk 
þáttaröð með Jóni Gnarr  og Pétri Jóhanni 
Sigfússyni í aðalhlutverkum. 2007.

20.20 Extreme Makeover: Home Edit-
ion  (27.32) 2006.

21.45 Side Order of Life  (10.13) Side 
Order of Life er nýr, rómantískur og gletti-
lega fyndinn framhaldsþáttur sem sló í 
gegn í Bandaríkjunum í sumar. Þættinum 
hefur verið líkt við Grey´s Anatomy og Ally 
McBeal og  fjallar um Jenny sem er á þrí-
tugsaldri. 2007.

22.30 Crossing Jordan  (6.17) Einn líf-
seigasti og um leið vinsælasti spennuþáttur 
Stöðvar 2 snýr aftur. Þar höldum við áfram 
að fylgjast með störfum réttarlæknisins Dr. 
Jordan Cavannaugh og félaga hennar hjá 
rannsóknarlögreglunni í Boston. Þættirnir 
eru framleiddir af hinum sömu og framleiða 
Las Vegas. 2006. Bönnuð börnum.

23.15 Studio 60  (21.22) Bandarísk-
ur framhaldsþáttur með Matthew Perry úr 
Friends í aðalhlutverk.

01.30 NCIS  (15.24)

02.15 Most Haunted
03.00 Triumph of Love
04.50 Crossing Jordan  (6.17)

05.35 Fréttir og Ísland í dag
06.30 Tónlistarmyndbönd frá PoppTíVí

06.00 House of Sand and Fog
08.05 Lotta flytur að heiman
10.00 Not Without My Daughter (e)
12.00 Just For Kicks
14.00 Lotta flytur að heiman
16.00 Not Without My Daughter (e)
18.00 Just For Kicks 

20.00 House of Sand and Fog  Amer-
íski draumurinn er krufinn á miskunnarlaus-
an hátt í þessari margrómuðu verðlauna-
mynd.

22.05 Flightplan
00.00 Prophecy II
02.00 Airheads
04.00 Flightplan

▼

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  (18.22) 
Dramatísk þáttaröð um unglinga í smábæ 
í Texas. Þar snýst allt lífið um árangur fót-
boltaliðs skólans og það er mikið álag á 
ungum herðum. Taylor þjálfari fær óvæntan 
gest, Tim Riggins fær nýjan nágranna og 
Jason fær kærustuna í heimsókn.

21.00 Heroes  (7.24) Bandarísk þáttaröð 
um venjulegt fólk með óvenjulega hæfi-
leika. Peter og Caitlin lenda í hættulegri að-
stöðu og komast að því að dularfullur víris 
sem herjar á hetjurnar getur verið ban-
vænn. Suresh, Matt, Nathan, Niki og Bob 
taka höndum saman í baráttunni við mar-
traðamanninn.

22.00 C.S.I. New York  (16.24) Banda-
rísk sakamálasería um Mac Taylor og félaga 
hans í rannsóknardeild lögreglunnar í New 
York. Stórlax í tónlistargeiranum er myrtur í 
þakíbúð sinni og eina vitnið er systir hans 
sem sjálf hafði ærna ástæðu til að stúta 
bróður sínum.

23.00 The Drew Carey Show  Bandarískir 
gamanþættir um hið sérkennilega möppu-
dýr og flugvallarrokkara Drew Carey.

23.30 Californication  (e)

00.05 Masters of Horror  (e)

01.05 NÁTTHRAFNAR
01.06 C.S.I. Miami
01.50 Ripley’s Believe it or not!
02.35 Trailer Park Boys
03.00 Vörutorg
04.00 Óstöðvandi tónlist

OG FÁIÐ SKAMMTINN YKKAR DAGLEGA!
STILLIÐ Á RÁS 12 Á DIGITAL ÍSLANDI

Í NÆSTA ÞÆTTI NÆR EBBINN Í SKOTTIÐ Á PÁLI ÓSKARI – VOGAÐU ÞÉR EKKI AÐ MISSA AF ÞVÍ!

Þessi þjóð okkar hefur í gegnum tímann gert sér ýmislegt til 
dundurs. Þeir sem hingað komu fyrstir munu hafa skemmt 
sér með átkeppnum hverskonar, kapphlaupi, kappdrykkju og 
glímu auðvitað. Þeir voru miklir hestamenn, syntu yfir firði 
og klifu jökla, skáld voru menn góðir, þeir tefldu og  köst-
uðu rúnum til að spá fyrir framtíðinni. Þá er ónefnd bók-
vísi þeirra, þeir renndu sér yfir heilu héruðin á skíðum 
eða reru á milli fjarða. Heimkomnir settust þeir niður og 
spiluðu á hörpu sér til dægrarstyttingar og skipulögðu 
lögpretti sem var talin íþrótt. Yfirburðamenn á þeim 
tíma jöggluðu handsöxum og skutu tveim spjótum í 
senn. Jú, auðvitað var hornskinnaleikur vinsæll líka og 
hnútuköst.

Töluvert löngu síðar kom sjónvarpið. Menn hættu að 
leika sér með vopn og spila á hörpu; settust niður og 
byrjuðu að horfa á heimildarþætti um þessa afreks-
menn. Það eina sem við höfum tekið okkur til fyrirmyndar 

af dægradvöl fornmanna er kappátið og kappdrykkjan; og 
iðkum af mikilli íþrótt eins og þeir. Þetta er líka það eina 
sem fellur að sjónvarpsglápi. Illmögulegt og örugglega 
hættulegt væri að leika sér með öxi inni í stofu, hvað þá að 

jöggla þeim í gríð og erg innan um fjölskyldumeðlimi af 
öllum stærðum og gerðum. Stærsta saxið sem ég beiti 

fyrir framan sjónvarpið er dregið fram til að sneiða 
niður misfeita osta. Það kemur líka að gagni við að 
smyrja þeim á salt ostakex og í rifsberjasultuna, 
auðvitað. Þessu skola ég síðan niður með góðu 
rauðvíni. Sælgæti! Fyrirgefiði, ég gleymdi mér 
stutta stund.

Ástæðan fyrir því að ég rifja þetta upp hér er 
að ég sá einn Spaugstofuþátt um helgina og 
áttaði mig þá á því að það er fátt sem minnir 
mann á þessa fornu menningu okkar. En það er 

samt vissulega ennþá til. 

VIÐ TÆKIÐ SVAVAR HÁVARÐSSON HUGSAÐI TIL FORNMANNA

Þú jögglar ekki handsöxum inni í stofu



RÁS 1 FM 92,4/93,5

▼Í KVÖLD

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp 
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun 
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður
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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: Færeyingar
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

Rómantískur og fyndinn 
framhaldsþáttur í anda Grey´s 
Anatomy og Ally McBeal. Jenny 
er á þrítugsaldri en vaknar 
upp við þann vonda draum að 
hafa aldrei látið verða af því að 
lifa lífinu til fulls. Þegar besta 
vinkona hennar veikist ákveður 
hún loksins að hefja nýtt líf. Í 
kvöld fær Becca mjög svo óvænt 
bónorð og Jenny heyrir samtal 
tveggja manna og grunar að nú 
sé hún búin að komast að því 
hver hinn leyndi símamaður sé 
og eltir hann uppi.

STÖÐ 2 KL. 21.45

Side Order of Life

Sjávarborð hækkar, veðrið breytist og 
heimurinn breytist hraðar en nokkurn 
óraði fyrir vegna hlýnunar jarðar. En 
til eru vísindamenn sem leita tækni-
legra lausna til að bjarga jörðinni. Í 
þessari bresku heimildarmynd er sagt 
frá fimm slíkum hugmyndum; þrjár 
þeirra ganga út á að draga úr áhrifum 
sólar á jörðina og tvær miða að því 
að minnka magn koltvísýrings í and-
rúmsloftinu sem er orsök hlýnunar.

   TIL BJARGAR HEIMINUM

Sjónvarpið kl. 20.05

15.25 Þristurinn
16.00 Hollyoaks  (80.260)

17.00 Totally Frank
17.25 Footballer´s Wives - Extra Time 
 (5.18)

17.50 Footballer´s Wives - Extra Time 
 (6.18)

18.15 X-Files  (e)

19.00 Hollyoaks  (80.260)

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.

20.25 Footballer´s Wives - Extra 
Time  (5.18) Framlenging á einum vinsæl-
asta þætti Stöðvar 2 á síðari árum. einnþá. 
Spúsur fótboltastjarnanna eru mættar enn 
og aftur til leiks og viðhöldin einnig, ennþá 
svakalegri, ennþá svæsnari.

20.50 Footballer´s Wives - Extra 
Time  (6.18)

21.15 X-Files  (e) Fox Mulder trúir á meîan 
Dana Scully efast er ìau rannsaka yfirnátt-
úruleg mál innan FBI. Leynileg öfl reyna aî 
hindra leit ìeirra aî sannleikanum.

22.00 Damages  (11.13) Glænýr og hörku-
spennandi lögfræðiþáttur með stórleikkon-
unni Glenn Close í aðalhlutverki. 2007. 
Bönnuð börnum.

22.45 Prison Break  (6.22) Þriðja serían 
af þessum vinsælasta spennuþætti Stöðv-
ar 2. Nýtt fangelsi og ný flóttatilraun. 2007. 
Bönnuð börnum.

23.30 Þristurinn
00.05 Sjáðu
00.30 Johnny Zero  (6.13)

01.15 Tónlistarmyndbönd frá Popp TV

▼

20.00 Pólitíska hornið.  Kristinn H. 
Gunnarsson stýrir stjórnmálaumræðunni 
einn mánudag í mánuði. 

20.30 Klipptu kortið.  Helga Thorberg 
klippir kortið í fylgd sérfræðinga í heimilis-
fjármálum. Þórunn Finnsdóttir, sálfræðingur, 
spjallar við Helgu um m.a. kaupáráttu, sem 
segja má að sýni andlit sitt í jólavertíðinni. 

21.00 Hvað ertu að hugsa.  Pál Óskar 
þarf ekki að kynna, en hvað er hann að 
hugsa? Páll Óskar er gestur Guðjóns Berg-
mann.

21.30 Nútímafólk.  Randver Þorláksson 
leikur á ljúfa tóna í fylgd Luciano Pavarotti.

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 
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LÁRÉTT
2. land í asíu 6. skammstöfun 8. 
kraftur 9. fugl 11. stór 12. afhending 
14. land í asíu 16. dreifa 17. svelgur 
18. knæpa 20. tvíhljóði 21. andlits-
partur.

LÓÐRÉTT
1. dylja 3. samtök 4. ofþyngja 5. rá 7. 
verkfæri 10. flana 13. spendýr 15. boli 
16. gerast 19. utan.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. laos, 6. eh, 8. afl, 9. lóa, 
11. há, 12. afsal, 14. japan, 16. sá, 17. 
iða, 18. krá, 20. au, 21. enni. 

LÓÐRÉTT: 1. fela, 3. aa, 4. ofhlaða, 
5. slá, 7. hófjárn, 10. asa, 13. api, 15. 
naut, 16. ske, 19. án. 

„Mér var boðið í heimsókn til 
Kongó og þar kviknaði eiginlega 
þessi hugmynd,“ segir barna-
bókahöfundurinn Bergljót Arn-
alds, sem sendir frá sér nýja 
barnabók fyrir þessi jól, Gralli 
Gormur og dýrin í Afríku. Bækur 
Bergljótar hafa notið mikilla vin-
sælda hjá börnum á öllum aldri 
og nægir þar að nefna Stafakarl-
anna sem hafa verið gefnir út 
reglulega.

Bergljót ferðaðist þvert yfir 
Mið-Afríku, frá Kongó til Rúanda 
og þaðan til Sambíu, Kenía og 
Simbabve auk þess að koma við í 
Tansaníu og segir að þetta hafi 
verið mikið ævintýri. Kongó er  á 
stærð við alla Vestur-Evrópu og 
hefur mátt þola miklar hremm-
ingar eftir skálmöld sem þar ríkti 
fyrir skemmstu. Bergljótu fannst 
dýralíf landanna svo heillandi og 
framandi að hana langaði til að 
kynna fyrir íslenskum börnum 
sögurnar á bak við dýrin, af 
hverju nashyrningnum finnst 

gott að hylja húð sína með leðju. 
En hún vildi einnig halda í menn-
ingu Afríkuríkjanna og brá því á 
það ráð að fá kongóska listamenn 
til að skreyta bókina með vatns-
litamyndum. „Það voru því haldin 
inntökupróf í listaháskólanum 
þar sem yfir fjörutíu listamenn 
mættu,“ útskýrir Bergljót, sem 
valdi síðan þrjá. Svo skemmtilega 
vildi til að þeir voru allir bestu 
vinir en þetta eru þeir Natan, 

Shongo og Justin. „Ég valdi ein-
faldlega þá sem hentuðu best 
fyrir verkefnið en það voru allir 
mjög færir í þessum hóp,“ segir 
rithöfundurinn.

Og það fór vel á með þeim fjór-
um við gerð verksins og þótt 
sagan hafi verið skrifuð á íslensku 
kom það eiginlega ekki að sök. 
„Þeir töluðu frönsku með mjög 
kongóskum hreim og þegar ég 
þurfti að útskýra fyrir þeim 
hvernig myndirnar áttu að vera 
þá lék ég þær einfaldlega,“ segir 
Bergljót og hlær og hefur aug-
ljóslega haft gaman af því að 
leika górillu og gíraffa.

En þrátt fyrir að listamennirnir 
séu frá tveimur ólíkum menningar-
heimum er Bergljót ekki í vafa 
um að hún myndi láta slag standa 
ef henni byðist þetta tækifæri 
aftur. „Þetta var alveg ótrúlega 
skemmtilegt og þeir þrír voru 
alveg hrikalega færir og alltaf til-
búnir til að gera eitthvað nýtt.“  
 freyrgigja@frettabladid.is

BERGLJÓT ARNALDS:  Á FERÐALAGI UM MIÐ-AFRÍKU

Bergljót skrifar bók með 
kongóskum listamönnum

ÁSAMT LISTAMÖNNUNUM Bergljót ásamt þeim Natan, Shongo og Justin sem gerðu myndirnar fyrir nýjustu bók hennar.

MEÐ GÓRILLUNNI Bergljót kemur sér 
fyrir hjá karlkyns górillu og unganum 
hans, sem létu sér fátt um finnast þótt 
af þeim feðgum væri tekin mynd.

„Við erum að leggja lokahönd á 
samning við eina virtustu umboðs-
skrifstofu Asíu í Taívan sem hyggst 
selja réttinn að Hnífi Abrahams í 
Kína, Taílandi, Víetnam, Indónesíu 
og Malasíu. Þeir hafa mjög mikla 
trú á bókinni,“ segir Tómas Her-
mannsson hjá bókaútgáfunni 
Sögum sem gefur út Hníf Abra-
hams, fyrstu glæpasögu hins unga 
rithöfundar Óttars M. Norðfjörð. 
„Umræður hófust við skrifstofuna 
á bókamessunni í Frankfurt í haust. 
Eftir að við sáum að skrifstofan 
hefur séð um marga söluhæstu 
höfunda seinni tíma sannfærðumst 
við um að Óttar yrði þarna í góðum 
höndum,“ segir Tómas og bætir því 
við að útgáfan selji meðal annars 
bækur breska metsöluhöfundarins 
Ian Rankin í Asíu.

Velgengni Hnífs Abrahams 
hefur verið með ólíkindum allt frá 
því að hún kom út í nóvember síð-

astliðnum og var líkt við bækur 
Dans Brown, höfundar Da Vinci 
lykilsins. Bókin situr ofarlega á 
íslenskum metsölulistum auk þess 
sem framleiðslufyrirtækið Zik Zak 
keypti kvikmyndaréttinn að sög-
unni og hyggst eyða háum fjár-
hæðum í að gera hana að smelli í 
kvikmyndahúsunum innan fárra 
ára. „Við höfum fengið fyrirspurn-
ir um bókina frá aðilum beggja 
vegna Atlantshafsins. Reyndar var 
það skemmtilegast að aðili frá 
kvikmyndaborginni Los Angeles 
var sá fyrsti sem hafði samband. 
Þeir þarna úti eru mjög naskir að 
þefa uppi kvikmyndavænar 
bækur,“ segir Tómas. „Það eru sem 
sagt góðar líkur á því að bók Ótt-
ars verði á náttborðum erlendra 
lesenda innan skamms.“   - sók

Hnífur Abrahams seldur til Asíu

„Glimrandi fínar viðtökur. Nokkrir blaðamenn 
voru í salnum sem töluðu um að þetta hefði 
verið mjög kunnuglegt umhverfi. Einn hafði 
verið á DV þegar Mikki Torfa var ritstjóri og 
hann var bara með stjörnur í augunum. Sagði 
að nákvæmlega svona hefði þetta verið. Enda 
vorum við þarna eins og gráir kettir, við 
Sigurjón Kjartansson, þegar við vorum að 
skrifa þetta,“ segir Óskar Jónasson leikstjóri.

Pressan, ný íslensk spennuþáttaröð í sex 
hlutum, verður frumsýnd á Stöð 2 30. desem-
ber, en forsýning tveggja fyrstu þáttanna var 
í Regnboganum á föstudag. Aðalsögusviðið er 
ritstjórn dagblaðsins Pósturinn sem er 
æsifréttablað og ritstýrt er af Nökkva 
(Kjartani Guðjónssyni). Lára (Sara Dögg 
Ásgeirsdóttir), ung, einstæð móðir, ræður sig 
til starfa á blaðinu og strax á fyrsta degi 
kemst hún í heilmikinn hasar.

Óskar segir að Nökkvi sé mixtúra úr 

nokkrum ritstjórum. „En við byggjum 
náttúrlega á tímabili þegar Mikki var ritstjóri 
og hið svokallaða Ísafjarðarmál kom upp.“

Mikill meðbyr er nú með íslenskri sjón-
varpsþáttagerð og má nefna Næturvaktina í 
því samhengi. Óskar segist finna meðbyr en 
er með fiðrildi í maganum. Það á eftir að 
koma í ljós hvernig fólk tekur þáttunum.

„Þegar eitthvað vel lukkað hefur komið 
fram eru menn tilbúnir að sjá meira. En svo 
þarf ekki nema eitt drasl til að eyðileggja allt 
og kvikmyndagerðin hrekkur ár aftur á bak. 
Já, það er ábyrgð að halda uppi kyndlinum.“
 - jbg

Ritstjóri Póstsins ber dám af Mikka Torfa

ÓTTAR M. NORÐFJÖRÐ Nú er verið að 
leggja lokahönd á samning við umboðs-
skrifstofu í Asíu um réttinn að fyrstu 
glæpasögu hans.

„Ég spila stundum geisladiska 
með klassískri tónlist. Þá helst 
árstíðirnar með Vivaldi og 
Frank Sinatra.“

Eyjólfur Kúld gullsmiður.

ÞÓR FREYSSON OG ÓSKAR JÓNASSON Sögusvið Pressu 
er ritstjórn Póstsins og tímabilið vísar til þess er hið 
svokallaða Ísafjarðarmál reis sem hæst.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Eins og Fréttablaðið greindi frá á 
laugardaginn var góð þátttaka í 
áheyrnarprufum fyrir suður-kóresku 
útgáfuna af Ást sem 
haldin var í Seúl á 
dögunum. Gísli Örn 
Garðarsson ætlaði 
að vera leikstjórum 
sýningarinnar 
innan handar en 
komst því miður 
ekki þótt hann 
hefði ekki verið 
ýkja langt frá. 
Gísli flaug nefnilega til Sjanghæ á 
föstudeginum þar sem hann átti að 
leika í auglýsingu. Ekki er enn vitað 
hverjir föluðust eftir kröftum hans 
þar í borg en eins og greint hefur 
verið frá opnaði Eimskip nýlega 
frystigeymslu í Kína og hver veit 
nema Gísli verði næsta andlit þess.

Og góðir hlutir gleymast seint. Því 
það eru fleiri en bara Gísli sem 
herja á Austurlönd fjær. Kvik-
myndinni Gemsar, eða Made in 

Iceland eins og hún 
heitir upp á íslensku, 
hefur nefnilega verið 
boðið á taílenska 

barna-og unglinga-
hátíð á næsta 
ári. Leikstjóri og 
handritshöfundur 
myndarinnar er 
enginn annar 
en Mikael 
Torfason, fyrr-
um ritstjóri DV 

og Séð & heyrt. 
Gemsar er um margt merkileg en 
hún markaði meðal annars upphaf 
leikferils Höllu Vilhjálmsdóttur 
sem fór á kostum í myndinni.

Og Logi Bergmann Eiðsson er 
þegar farinn að undirbúa jólaþátt-
inn sinn sem verður á föstudaginn. 
Logi þykir víst mikið jólabarn og 
hefur því ákveðið að hafa þáttinn 
sinn helmingi lengri en venjulega. 
Meðal þess sem spjallþáttastjórn-
andinn hyggst brydda upp á er 
endurkoma Stuðkompanísins sem 
flytur eitt sitt frægasta jólalag, 
Jólastund. Auk þess verður frum-
flutt nýtt jólalag með 
Sprengjuhöllinni 
sem virðist vera 
á góðri leið með 
að taka við af 
Stuðmönnum sem 
hljómsveit allra 
landsmanna. 
- fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI

Gnoðarvogi 44, s. 588 8686.
Opið 10-18:15  laugardaga 11-14.



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

ProLogic skotveiðijakki.  
Vatnsheldur og hlýr jakki með útöndun.  

Áralöng góð reynsla á Íslandi.  
Verð aðeins 23.900

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.

Beretta 
skotveiðibakpoki með 
byssufestingu.  Góður

poki í alla skotveiði.  Stillanlegar 
mittis, brjóst og axlarólar.  Góð 
og aðgengileg hólf.  Vatnsheld 

veðurhlíf fylgir.  
Frábært verð.  Aðeins 13.495.

Vandað hreinsisett 
fyrir haglabyssur.  

Burstar, stöng, olía og fleira í góðum kassa.  
Verð aðeins 4.880.

        Ron Thompson 
          Aquasafe vöðlupakki.  

           Góðar öndunarvöðlur og skór.  
Fullt verð 28.990.  Jólatilboð aðeins 19.995

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.

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.

Gerviandasett.  
12 stokkendur; sofandi, vakandi og kafandi.  
Góður bakpoki, bönd og blýsökkur fylgja.  

Frábært verð.  Aðeins 8.995 fyrir allt þetta.

Lærðu að hnýta silungaflugur og 
Lærðu að hnýta laxaflugur. 

 Fluguhnýtinganámskeið á íslensku á tveim DVD 
diskum.  Aðeins 2.995 hvor diskur.

Veniard Premium 
fluguhnýtingasett.  

Einhver vinsælustu fluguhnýtingasettin á mark-
aðnum.  Fluguhnýtingaverkfæri og troðfullur pakki 

af vönduðu hnýtingaefni.  Verð aðeins 10.900

Simms Freestone vöðlupakki.  
Góðar öndunarvöðlur og skór.  

Fullt verð 32.800.  Jólatilboð aðeins 25.900

Rjúpnaveiðivesti.  
Nauðsynleg í rjúpnaveiðina.  Margir vasar fyrir 
veiðina, GPS, GSM, veiðikortið, nestið og fleira.  

Fullt verð 7.990.  Jólatilboð aðeins 6.490.-

Beretta PacLite skotveiðigalli og 
ókeypis Garmin Etrex GPS tæki.  
Algjörlega vatnsheldur, þunnur Gore-Tex galli, 

frábær á rjúpu, hreindýr eða heiðagæsina.  
Garmin Etrex GPS tæki fylgir ókeypis.  

Fullt verð 61.800.  Tilboð til jóla aðeins 39.900.



GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 
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BAKÞANKAR
Þráins 
Bertelssonar

Í dag er mánudagurinn 17. 
desember, 351. dagur ársins.

11.18 13.24 15.30
11.33 13.08 14.43

Tími venjulegrar manneskju 
skiptist í vinnutíma og frítíma. 

Samkvæmt verðmætamati þjóð-
félagsins er vinnutími fremur lít-
ils virði nema í undantekningartil-
vikum þegar um háttsetta aðila er 
að ræða. Vinnutími kvenna er yfir-
leitt mun ódýrari en vinnutími 
karla þótt ýmsar mælingar bendi 
til þess að kvenna- og karlaklukku-
stundir séu jafnlangar. 

VINNUTÍMI er fleygaður með 
frítíma sem skiptist í frístundir og 
svefnstundir. Svefnstundum fylgir 
ákveðið meðvitundarleysi sem 
gerir þær að erfiðri markaðsvöru. 
Frístundir eru ekki heldur metnar 
til fjár enda er gríðarleg áhersla 
lögð á að losa sig við þær og eyða 
þeim. Það er kallað að drepa tím-
ann. Vinsælast er að drepa tímann 
úr leiðindum sem hafa farið í and-
leysislyftingu og eru markaðssett 
sem afþreying. 

UNDARLEG VIÐSKIPTI eiga 
sér stað með vinnutíma annars 
vegar og peninga hins vegar. Í 
þessum viðskiptum eru peningar 
mun verðmætari gjaldmiðill en 
vinnutími því að tryggt er með 
lögum að peningar skuli halda 
gildi sínu hvað sem yfir dynur. Sú 
lagasetning er kölluð verðtrygg-
ing og gildir aðeins um peninga. 
Það þýðir að nokkuð skortir upp á 
að jafnræði sé með þeim sem eiga 
peninga og þeim sem hafa aðeins 
úr vinnutíma að spila sér til fram-
færis.

MIKIL GENGISÁHÆTTA fylgir 
því þegar fólk tekur lán í pening-
um og ætlar síðan að borga lánið 
með því að selja vinnutíma sinn. 
Verðgildi vinnutímans sveiflast 
stundum upp en oftar niður eftir 
duttlungum markaðarins meðan 
peningar eru verðtryggðir. Þetta 
þýðir að fólk getur lent í miklum 
vandræðum ef það tekur verð-
tryggða peninga að láni og hefur 
engar öruggar tekjur nema af 
óverðtryggðum vinnustundum.

SVONEFND JÓL fara nú í hönd 
en þeim fylgir jafnan nokkur 
aukakostnaður, ekki síst vegna 
þess mikla frítíma sem fólk þarf 
að drepa meðan flestum vinnu-
stöðum er lokað. Það væri því 
kærkomin jólagjöf til mikils meiri-
hluta þjóðarinnar að annaðhvort 
verði verðtrygging á peningum 
lögð niður eða verðtrygging á 
vinnutíma tekin upp svo að jafn-
ræðisregla í anda stjórnarskrár 
lýðveldisins gildi í viðskiptum 
með peninga og vinnutíma í fram-
tíðinni.

Jólagjöf til 
þjóðarinnar


