
MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

HEIMILI  HEILSA  HÚS  BÖRN  NÁM  FERÐIR  MATUR  BÍLAR  TÍSKA  GRÆJUR  ATVINNA  TILBOÐ  VINNUVÉLAR O.FL.

Það logar enn á tékkneskum jólakúlum í Árbæn-
um, en Guðríður Guðjónsdóttir íþróttakennari 
kallar það vetrarskraut úr því hátíðin er liðin.„Við gömlu Framstúlkurnar í saumaklúbbi til 23 ára 

fórum í helgarferð til Prag og keyptum þa l
lifandis helling af skrauti úe l

á heimilinu án þess að þar logi tugir sprittkerta.
„Ég er rosaleg kertakona og hefur mikið verið gert 

grín að jólunum hjá mér þegar kveikt er á minnst 

hundrað sprittkertum um allt hús. Heimilið er prýtt
mörgum skrautmunum, en ég er ik
stjökum Kúl

Guðríður Guðjónsdóttir hefur tekið ástfóstri við handmálaðar kertakúlur frá Prag og ákvað að leyfa þeim að standa áfram til upplyftingar og yndisauka þótt jólin hafi formlega kvatt í janúar.
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Vetrarskraut frá Prag

GÓÐUR GESTA-SPRETTUR
Stefán Ingi Óskarsson kann nokkur einföld ráð til að gera heimilið fínt á stuttum tíma.

HEIMILI 2

DRIFHVÍTT EÐA DJARFT
Kíkt á rúmfataúrvalið í þremur verslunum.

HEIMILI 3

Sími: 512 500018. febrúar 2008 — 48. tölublað — 8. árgangur

FASTEIGNIR

Endaraðhús á góðum 
stað í Kópavogi
Sérblað um fasteignir

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

fasteignir 18. FEBRÚAR 2008

Fasteignasalan Húsið hefur til sölu 290 fm endaraðhús á þremur hæðum við Helgubraut í 
Kópavogi. Möguleg skipti á minni eign. 

Tvær íbúðir eru í húsinu og góðar leigutekjur af 
íbúð í kjallara en eignin getur líka hentað tveimur 
fjölskyldum. Íbúðin á jarðhæð og efri hæð er 163,5 fm, 
5 herbergja með sérinngangi, ásamt innbyggðum 23 
fm bílskúr. Samtals 186,5 fm. Íbúðin í kjallaran
ca 103 fm, 3-4 herbe j

setustofa, borðstofa og sjónvarpsstofa með parketi. 
Gólf er nýflísalagt á stórum hluta íbúðarinnar. 

Flísalagður stigi liggur upp á efri hæðina og þar eru 
fjögur stór svefnherbergi með parketi og dúk á gólf-
um. Veggfastir stórir skápar. Úr tveimur herbergjum 
er útgengt út á stórar suðursvalir. Baðherbergið er 
með flísum á vegg og á gólfi, baðkar og sturta og góð 
innrétting. 

Íbúðin í kjallar

Gott að búa í Kópavogi

Tvær íbúðir eru í húsinu og hægt að fá góðar leigutekjur af íbúðinni í kjallaranum.

Víkurhvarf 7, 110 ReykjavíkVerð frá 27.300.000 kr.

STÓRGLÆSILEGT VERSLUNAR- OG 
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI Á FRÁBÆRUM STAÐ !

699 6165 899 0800 8200 301 661 7788

892 2982
661 6056

Eir

660 6085 895 8518

                 Verðmetum frítt fyrir þig!Hringdu núna        699 6165

HEIÐDÍS GUNNARSDÓTTIR

Viðhorf ráðamanna til leik-
skólans mikilvægust
Lætur af störfum eftir 40 ár sem leikskólafulltrúi

TÍMAMÓT 16

MÁNUDAGUR

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0%

Mánudagur

*Samkvæmt fjölmiðlakönnun Capacent í ágúst–október 2007

Lestur meðal 18–49 ára
á höfuðborgarsvæðinu*
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Smiðjuvegi 76 • 200 Kópavogi
Baldursnesi  6 • 603 Akureyri

Eldhúsblöndunartæki
með útdraganlegum
barka...

Opið virka daga frá 8 -18
laugardaga frá10 -15

tengi.is

KWC

GUÐRÍÐUR GUÐJÓNSDÓTTIR

Heldur upp á tékk-
neskar kertakúlur
heimili

           Í MIÐJU BLAÐSINS

MILT   Í dag verða áframhaldandi 
suðvestlægar áttir með súld eða 
lítilsháttar rigningu vestan til en 
úrkomulitlu veðri eystra. Milt. 
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Samkeppni og bókaútgáfa
„Starfsmenn Samkeppniseftirlitsins 
virðast telja að vörueiginleikar 
bóka geri þær eins og Seríós,“ 
skrifar Guðmundur Andri Thorsson

Í DAG 12

Helga setti 
Íslandsmet
Helga Margrét 
Þorsteinsdóttir 
úr Ármanni setti 
Íslandsmet í 
fimmtarþraut í gær.

ÍÞRÓTTIR 26

Fær níu 
milljarða
Paul McCartney 
greiðir Heath-
er Mills níu 
milljarða 
við skilnað 
þeirra hjóna.

FÓLK 20

Ekkert brjálæði 
að spara
Ólafur Haukur seldi Eniga 

Meniga í bankaaug-
lýsingu til að hvetja 

til sparnaðar.
FÓLK 20

KARPINU LOKIÐ Ásmundur Stefánsson ríkissáttasemjari vippar stólum inn í fundarherbergi í Karphúsinu skömmu fyrir undirritun 
kjarasamninga í gærkvöldi. Gunnar Páll Pálsson, formaður VR, stendur hjá, líklega kátur með að karpinu sé lokið.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KJARAMÁL Aðilar vinnumarkaðar-
ins undirrituðu kjarasamninga á 
níunda tímanum í gærkvöldi. 
Launataxtar hækkuðu um 18 til 21 
þúsund við undirskrift og munu 
hækka frekar á samningstímabil-
inu, sem rennur út í nóvember 
árið 2010. Laun hækka mest hjá 
þeim lægst launuðu og sögðu 
verkalýðsforkólfar það einsdæmi. 

Ríkisstjórnin kynnti í gær 
aðgerðir sínar til loka kjörtíma-
bilsins til að greiða fyrir gerð 
samninganna. Persónuafsláttur 

hækkar um 7.000 krónur umfram 
hækkun í samræmi við neysluvísi-
tölu. Skerðingarmörk barnabóta 
hækka í 150 þúsund krónur fyrir 
einstaklinga og skerðingarhlutföll 
vegna annars og þriðja barns 
verða lækkuð um eitt prósent. 
Skattar á fyrirtæki lækka úr 18 
prósentum í 15 strax á næsta ári.

Fyrirkomulag vaxtabóta og 
húsaleigubóta verður endur  skoðað 
á kjörtímabilinu, stimpilgjöld felld 
niður og húsaleigubætur hækkaðar 
í 46 þúsund krónur á mánuði. 

Einnig verður komið á húsnæðis-
sparnaðarkerfi með skatta-
frádrætti fyrir 35 ára og yngri.

Í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar 
eru einnig loforð um uppbyggingu 
starfsmenntunar. Stefnt verður að 
því að eigi fleiri en tíu prósent 
fólks á vinnumarkaði verði án 
viðurkenndrar starfs- eða fram-
haldsskólamenntunar árið 2020.

Ríkisstjórnin áætlar að aðgerð-
irnar kosti um 20 milljarða króna, 
sem dreifist yfir kjörtímabilið.

 - sgj / sjá síðu 6

Tímamótahækkun 
fyrir þá lægst launuðu
Launataxtar hækkuðu um 18 til 21 þúsund krónur við undirritun kjara samninga 
í gærkvöldi. Ríkisstjórnin mun eyða 20 milljörðum króna í hækkun persónu-
afsláttar, lækkun tekjuskatts á fyrirtæki og hækkun bóta á kjörtímabilinu.

VEÐRIÐ Í DAG

ÍSAFJÖRÐUR „Menn eru farnir að 
kalla þetta reykingasundlaug því 
þakið er hrunið og kominn pollur á 
gólfið,“ segir Erik Newman vert á 
Kaffi Edinborg á Ísafirði sem 
byggði á dögunum snjóhús fyrir 
reykingamenn við kaffihúsið eins 
og greint hefur verið frá. Í rign-
ingunni undanfarna daga hefur 
húsið látið á sjá og nú er það lítið 

annað en skjólveggur. „Það stóð 
uppi í tvo daga og það var gríðarleg 
ánægja með það bæði meðal 
reykinga manna og annarra,“ segir 
Erik sem hyggur að sjálfsögðu á 
endurbyggingu um leið og veður 
leyfir. 

„Við höfum verið að skoða hvort 
það megi bæta hönnunina. Til 
dæmis með því að smíða einhvers-

konar grind undir húsið en þá 
erum við líklega komin á grátt 
svæði lagalega séð.“ 

Erik segir að fjölmargir hafi 
skoðað snjóhúsið og að sjálfsögðu 
lét lögreglan sig ekki vanta. „Þeir 
tóku myndir og skoðuðu allt í bak 
og fyrir en þar sem það var ekki 
varanlegt gerðu þeir engar athuga-
semdir,“ segir Erik.   - þo

Vertinn á Kaffi Edinborg á Ísafirði hyggur á endurbyggingu reykingaskýlis:

Reykingasnjóhús gufaði upp 

BANDARÍKIN, AP Bill Clinton 
fyrrverandi Bandaríkjaforseti 
segir stuðningsmönnum eigin-
konu sinnar Hillary að prófkjörin 
í Ohio og Texas í næsta mánuði 
ráði úrslitum um það hvort hún 
eigi möguleika gegn Barack 
Obama.

„Þetta er undir ykkur komið,“ 
sagði hann á 800 manna kosninga-
fundi í bænum Toledo í Ohio í 
gær.

Hann sagði fundargestum að 
Hillary væri eini frambjóðandinn 
sem væri með hugmyndir sem 
gætu bjargað ríkjum á borð við 
Ohio út úr vandræðum sem 
herjað hafa á þau, þar sem 
þúsundir manna hafa misst 
atvinnu. - gb

Bill Clinton í Ohio:

Úrslitin ráðast í 
Ohio og Texas

FÁNINN Á LOFT Kosovo-Albanar á Íslandi 
fagna sjálfstæðisyfirlýsingu lands síns. 

MANNFAGNAÐIR Fjöldi Kósovo-
Albana á Íslandi fagnaði í gær 
sjálfstæðisyfirlýsingu þings 
Kósovo og hittust í Dugguvogi í 
Reykjavík. 

„Þetta er alveg rosalega gaman 
og við Albanar búnir að drekka 
mikið og syngja og ætlum að 
skemmta okkur hér í alla nótt,“ 
sagði Gani Zogaj, iðnverkamaður.  

Hann hefur ekki áhyggjur af 
viðbrögðum Rússa. „Evrópusam-
bandið og Ameríka styðja okkur. 
Við erum 95 prósent íbúanna og 
Serbar eru bara nýkomnir á 
svæðið. Svo við segjum bara: 
„Þakka þér, Evrópubandalag.“ 
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Kósovo-Albanar á Íslandi:

Drukku dátt og 
sungu í fögnuði
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Ýsa í 
thai green curryÞú sparar 300 kr.

998 kr.
kg.

Gott á mánudegi

noatun.is
LÉTTIR ÞÉR LÍFIÐ

LÖGREGLUMÁL Rúmlega tvítugur 
karlmaður var handtekinn í 
fyrrinótt grunaður um að hafa 
stungið tvítugan mann í bakið á 
skemmtistaðnum Gauki á Stöng í 
fyrrinótt. Við rannsókn kom í ljós 
að ekki var um hnífstungu að 
ræða heldur virðist sem hinn 
slasaði hafi dottið á oddhvassan 
hlut í áflogum við manninn. 

Að sögn lögreglu var hiti í fólki 
á staðnum og í grennd við hann 
því tilkynnt var um þrjár 
líkamsárásir á þessum slóðum á 
skömmum tíma. Maðurinn sem 
hlaut áverkana á baki var fluttur 
á sjúkrahús en meiðsli hans voru 
ekki alvarleg. Meintum árásar-
manni var sleppt í gær þegar 
ljóst var að ekki var um líkams-
árás að ræða. - þo

Skarst á baki á Gauknum: 

Slys en ekki 
hnífstunga

Rafmagnslaust um helgina
Rafmagnslaust var í vesturhluta 
Kópavogs og í Garðabæ í tæpar fjórar 
klukkustundir í fyrrinótt vegna bilunar 
í streng í nýja Arnarnesshverfinu. Þá 
fór rafmagn af í miðborg Reykjavíkur í 
á aðra klukkustund á föstudagskvöld.

HÖFUÐBORGARSVÆÐIÐ

Þjófarnir ófundnir enn
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 
leitar enn mannanna tveggja sem 
stálu peningum úr peningakassa veit-
ingastaðarins Pizza Pronto við Ingólfs-
torg í fyrrakvöld. Að sögn lögreglu var 
um óverulega upphæð að ræða. 

LÖGREGLUFRÉTTIR

DANMÖRK Sjö kvöld í röð hafa ung-
menni í Kaupmannahöfn og víðar í 
Danmörku staðið fyrir ólátum, 
kveikt í bifreiðum, ruslagámum og 
nú síðast einnig skóla byggingum.

Ellefu manns voru handteknir í 
fyrrinótt og loguðu þá eldar á nærri 
100 stöðum í landinu, þar af á 
fjórtán stöðum í höfuðborginni. 
Kveikt var í tíu byggingum, þar af 
fimm skólum.

Óeirðirnar eru mestar í hverfum 
þar sem innflytjendur búa og flest-
ir óeirðarseggjanna eru börn inn-
flytjenda. Flest eru þau yngri en 18 
ára.

Átökin hörðnuðu eftir að 
skop  teikning af Múhameð spá-
manni var birt í dönskum dagblöðum 
í vikunni, en í gær virtist sem 
eitthvað væri að draga úr þeim.

Óeirðirnar virðast eiga sér svip-
aðar rætur og óeirðir ungra inn-

flytjenda í Frakklandi síðustu árin 
og áratugina. Ungmennin hafa það 
á tilfinningunni að þeim sé útskúfað 
úr samfélaginu og kvarta meðal 
annars undan því að verða fyrir 
kynþáttafordómum af hálfu lög-
reglunnar.

„Þetta vandamál verður hér 
áfram. Þetta er ekki afstaðið þótt 
vikan sé liðin,“ segir Ulla Holm, 
sérfræðingur í þjóðernisátökum við 
Alþjóðamálastofnun Danmerkur, í 
viðtali við dagblaðið Politiken.

 - gb

Ungir innflytjendur kveiktu í tíu byggingum í fyrrinótt, þar af fimm skólum:

Íkveikjur á hundrað stöðum

BIFREIÐ BRENNUR Flestir óeirðarseggjanna eru yngri en 18 ára. NORDICPHOTOS/AFP

Með fíkniefni í bílnum
Lögreglan á Akureyri stöðvaði á 
laugardag konu um tvítugt vegna 
umferðarlagabrots og gruns um akst-
ur undir áhrifum fíkniefna. Við nánari 
athugun kom í ljós að konan var með 
kannabisefni og amfetamín á sér og 
var hún því handtekin. 

ÞJÓÐLENDUMÁL „Það gæti  haft áhrif 
á hugsanleg fyrri mál að  fjármála-
ráðherra hefur ákveðið að skjóta 
ekki til dómstóla málum eins og 
varðandi Esjuna,“ segir Ragnar 
Aðalsteinsson, hæstaréttar-
lögmaður um orð Árna M. 
Mathiesen fjármálaráðherra á 

fundi Lands -
samtaka land-
eigenda á 
Íslandi.

Kom þetta 
fram í erindi 
ráðherra á aðal-
fundi samtak-
anna síðast lið-
inn fimmtudag. 
Sagði ráðherra 
að ríkið myndi 
sætta sig við 
niðurstöður 
óbyggða -
nefndar þess 
efnis að jarðir 
beggja vegna 
Esjufjalla nái 
saman í Mið-
fjalli. Þá sagði 
hann niðurstöðu 
sína í samræmi 

við ákvörðun ríkisins á síðasta ári 
um að draga ekki í efa eignarrétt 
beggja vegna Smjörfjalla.

Ragnar segir það vera stjórn-
valdsákvörðun sem kunni að leiða 
til þess að það þurfi að endurskoða 
ákvarðanir um önnur sambærileg 
svæði, ef um önnur svæði er að 
ræða. „Vegna þess að stjórnvald 
getur ekki haft mismunandi 
afstöðu til sambærilegra atvika 
heldur eru allir jafnir fyrir 
lögunum. Það verður að gæta að 

því í kröfugerðinni og síðan í því 
hvernig kröfugerðinni er fram-
fylgt fyrir dómstólum,“ segir 
Ragnar.

Fjármálaráðherra bætti við að í 
þjóðlendumálum myndi ríkið hér 
eftir fara að nokkru hægar í sak-
irnar. Hann segir það ekki hafa 
áhrif á jafnræðisreglu stjórnar-
skrárinnar heldur einungis eigi að 
vera síður ástæða til að áfrýja  
úrskurðum óbyggðanefndar. Segir 
ráðherra breytingar á kröfum  
byggðar á úrlausnum dómstóla.  
„Þannig að við erum ekki raun-
verulega að gera neitt sem er í 
ósamræmi við þær niðurstöður 
sem þegar liggja fyrir í málunum. 
Við erum bara að reyna að vinna 

þau þannig að deiluefnin verði 
færri,“ segir Árni M. Mathiesen.

„Það er líklegt að þetta kunni að 
hafa áhrif á kröfugerð ríkisins í 
þjóðlendumálum,“ segir Ragnar 
sem setur þann varnagla að slíkt 
verði ekki staðreynd fyrr en kröfur 
um næstu svæði komi fram. „Það 
þarf að gæta þessa jafnræðis. Fjár-
málaráðherra hlýtur að huga að 
hvort þessi afstaða hans til þessara 
mála leiði til þess að hann þurfi að 
endurskoða niðurstöður í öðrum 
sambærilegum málum, ef um þau 
er að ræða,“ segir Ragnar. Hann 
segist ekki þekkja nógu vel til að 
fullyrða hvort til séu nákvæmlega 
sambærileg málefni. 

 olav@frettabladid.is

Esjan áfram í eigu 
bænda en ekki ríkis
Fjármálaráðherra hefur falið lögmanni ríkisins að falla frá málarekstri vegna 
Esjunnar. Stjórnvald getur ekki haft mismunandi afstöðu til sambærilegra 
atvika. Allir eru jafnir fyrir lögunum segir hæstaréttarlögmaður um fordæmið. 

ESJAN Þetta dáða fjall Reykvíkinga mun áfram vera í eigu bænda þar sem ríkið fellur 
frá kröfum sínum um eignarétt Esjunni. FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

ÁRNI MATHIESEN

RAGNAR 
AÐALSTEINSSON

Í samtökunum eru á fimmta 
hundrað einstaklinga, sveitarfélaga 
og annarra lögaðila. Stofnfundur 
þeirra var 25. janúar 2007. Tilgangur 
samtakanna er að berjast fyrir því 

að eignarréttur landeigenda að jörð-
um þeirra og landareignum sé virtur 
í þjóðlendumálinu eins og kveðið 
er á um í stjórnarskrá Íslands og í 
mannréttindasáttmála Evrópu.

LANDSSAMTÖK LANDEIGENDA Á ÍSLANDI

STJÓRNMÁL Formaður Sjálfstæðis-
flokksins, Geir H. Haarde, lýsti 
því yfir í gær að heppilegast væri 
að Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, 
oddviti flokksins í borginni, upp-
lýsti um framtíðaráform sín í vik-
unni sem nú er að hefjast.

Vika er liðin síðan Vilhjálmur 
bað opinberlega um frest til að 
íhuga stöðu sína á blaðamanna-
fundi í Valhöll. Síðan hafa flestir 
borgarfulltrúar Sjálfstæðis-
flokksins lýst yfir stuðningi við 
hann „ef hann ákveður að halda 
áfram“.

Geir ræddi mál Vilhjálms í 
sjónvarpsþættinum Silfri Egils í 
gær. Þar var spiluð fyrir hann 

ræða Bjarna Benediktssonar, 
þingmanns Sjálfstæðisflokks, þar 
sem Bjarni sagði vandamálið í 
borgarstjórn „ekki af þeim toga 
að það geti bara hangið og beðið 
svo vikum skiptir“.

Geir sagði einnig að beinast 
lægi við að sækja næsta leiðtoga 
úr hópi borgarfulltrúa flokksins. 
Sá hópur samanstæði af  fullorðnu 
fólki, sem ætti að ná samkomu-
lagi um hver tæki það að sér.

Ekki náðist í Vilhjálm Þ. Vil-
hjálmsson í gær, né Hönnu Birnu 
Kristjánsdóttur, sem er í öðru 
sæti á lista sjálfstæðismanna í 
borginni.  

 - kóþ

Vika síðan Vilhjálmur Þ. tilkynnti á blaðamannafundi að hann íhugaði stöðu sína:

Geir gefur viku til viðbótar

KÝPUR, AP Tassos Papadopoulos, 
forseti Kýpur, varð óvænt í þriðja 
sæti í forsetakosningum í gær. 
Hann verður því ekki í kjöri í 
seinni umferð kosninganna, sem 
haldin verður um næstu helgi.

Baráttan verður því milli 
Demetris Christofias, sem er 
leiðtogi Kommúnistaflokksins, og 
Ioannis Kasoulides, fyrrverandi 
utanríkisráðherra og hægri-
manns.

„Fólkið hefur kveðið upp sinn 
úrskurð,“ sagði Papadopoulos 
forseti, sem hlaut 31,79 prósent 
atkvæða. Kasoulides fékk 33,51 
prósent en Christofias 33,29 
prósent. - gb

Kosningar í Kýpur:

Forsetinn féll í 
fyrstu umferð

GREIÐIR ATKVÆÐI Papadopoulos forseti 
á kjörstað. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

LÖGREGLUMÁL Maður sem grunað-
ur er um að hafa ekið á fjögurra 
ára gamlan dreng í Reykjanesbæ 
í desember með þeim afleiðingum 
að hann lést fór úr landi í gær. 
Farbann yfir manninum, sem er 
pólskur, féll úr gildi síðastliðinn 
þriðjudag og var hann því frjáls 
ferða sinna.

Rannsókn málsins stendur enn 
yfir og beðið er niðurstöðu DNA-
rannsóknar svo hægt sé að sanna 
með óyggjandi hætti að drengur-
inn sem lést hafi orðið fyrir 
ökutæki mannsins. Ekki hefur 
verið sýnt fram á að hinn grunaði 
hafi ekið bílnum og maðurinn 
hefur alla tíð neitað sök. - þo

Banaslys í Reykjanesbæ:

Sá grunaði far-
inn úr landi

VILHJÁLMUR Þ. VILHJÁLMSSON Yfir-
lýsingar oddvitans er beðið. 

AKUREYRI Á sjötta hundrað 
ökumenn á Akureyri hafa skrifað 
undir skjal þar sem notkun salts 
til hálkuvarna á götum bæjarins 
er mótmælt. Framkvæmdaráði 
Akureyrar var afhentur listinn á 
föstudag. 

Í bókun ráðsins kemur fram að 
frá því í nóvember hafi verið 
gerðar tilraunir með notkun á 
salti samhliða sandburði á 
völdum stöðum í bænum.

Reynslan verður metin í lok 
vetrar og ákveðið hvort salt verði 
notað til hálkuvarna á götum 
bæjarins í framtíðinni. - þo

Ökumenn mótmæla:

Vilja ekki salt 
sem hálkuvörn

Tinni, fylgdi enginn Tobbi með 
nafninu?

„Nei og ekki heldur neinn Vand-
ráður, en ég á nú samt vin sem 
heitir Kolbeinn!“

Halldór Tinni Sveinsson, ritstjóri Húsa 
og híbýla, var skírður Halldór Vésteinn 
Sveinsson, en breytti nafni sínu fyrir 
þremur árum, til heiðurs teiknimynda-
persónu Hergés. Sú fór aldrei langt án 
besta vinar síns, hundsins Tobba.

SPURNING DAGSINS
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

128,9687
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 66,58  66,90

130,61  131,25

 97,71  98,25

13,107  13,183

12,330  12,402

10,479  10,541

0,6164  0,6200

 105,24  105,86

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

FJÖLMIÐLAR „Þetta er besta áhorfs-
mæling sem Stöð 2 hefur fengið 
mér vitanlega,“ segir Pálmi 
Guðmundsson, sjónvarpsstjóri 
Stöðvar 2. Hann segir áhorfið þó 
vera í samræmi við aukinn fjölda 
áskrifenda hjá stöðinni, sem 
aldrei hafi verið meiri. 

Capacent birti á dögunum tölur 
úr nýrri áhorfskönnun. Þar voru 
þátttakendur látnir bera á sér 
tæki sem nema útvarpsbylgjur, 
og voru niðurstöðurnar nokkuð 
ólíkar þeim sem fengist höfðu 
með dagbókarkönnunum áður. 
Heildaráhorf á sjónvarp jókst 
mikið með þessum mælingum, en 
að sögn Pálma virðist útvarps-

hlustun standa nokkurn veginn í 
stað. 

Nokkuð hefur verið fjallað um 

könnunina í fjölmiðlum síðustu 
daga. „Það hefur bara verið 
fjallað um yfirburði RÚV og þetta 
er vissulega góð könnun fyrir 
þá,“ segir Pálmi. Hann segir Stöð 
2 hins vegar færast nær RÚV í 
áhorfi. Á meðan skilji Skjár einn 
sig frá hinum stöðvunum tveimur 
með mun lægra áhorf en áður. 

„Þegar skoðað er áhorf hjá 
þeim sem eru áskrifendur kemur 
í ljós að sjö af tíu vinsælustu 
þáttunum í þeim hópi eru sýndir á 
Stöð 2. Ég leyfi mér að fullyrða að 
áhorf á Stöð 2 er einsdæmi á 
heimsvísu í áhorfi á áskriftar-
sjónvarp.“ - þeb

Pálmi Guðmundsson, sjónvarpsstjóri á Stöð 2, um áhorfsmælingar:

Mesta áhorf í sögu Stöðvar 2

NÆTURVAKTIN Pétur Jóhann Sigfússon, 
Jón Gnarr og Jörundur Ragnarsson í 
hlutverkum sínum í Næturvaktinni. 
Þátturinn naut feykivinsælda.

VEÐURSPÁ

Kaupmannahöfn

Billund

Ósló

Stokkhólmur

Gautaborg

London

París

Frankfurt

Friedrichshafen

Berlín

Alicante

Mallorca

Basel

Eindhoven

Las Palmas

New York

Orlando

San Francisco

HEIMURINN

Vindhraði er í m/s. 
Hitastig eru í °C.  

Gildistími korta er um hádegi.

 9°

 7°

 5°

 5°

7°

10°

10°

 8°

 9°

 6°

17°

14°

8°

9°

21°

13°

23°

16°
Á MORGUN 

10-18 m/s -til síðdegis, 
hægari  NA-til

8

10-20 m/s, hvassast 
SV-til

10

6 8

78 MIÐVIKUDAGUR

0 -1

3

2
3

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
Veður-
fræðingur

KÓLNAR Á 
ÞRIÐJUDAGS-
KVÖLD
 Eins og staðan er 
nú er rétt að hafa 
í huga að síðdegis 
á morgun ganga 
kuldskil inn á vest-
anvert landið. Þá 
snöggkólnar vestan 
til og úrkoman 
breytist úr rigningu 
í snjókomu með 
tilheyrandi vand-
ræðum á vegum 
vestan til. 

6

6

7

8

8

8

8

7
2

6

6

3

3

3

5

3
8

5

KOSOVO, AP Gríðarlegur fögnuður 
braust út meðal íbúa í Kosovo í 
gær eftir að Hashim Thaci forsæt-
isráðherra las upp sjálfstæðisyfir-
lýsingu sem þingið hafði þá sam-
þykkt einróma. Skotið var úr 
byssum upp í loftið og kveikt í bál-
köstum.

Serbar eru hins vegar ekki jafn 
ánægðir og mikil spenna var í 
norðurhluta Kosovo þar sem 
serbneskir íbúar eru í meirihluta. 
Meðal annars var handsprengju 
varpað á byggingu Sameinuðu 
þjóðanna í borginni Mitrovica.

Boris Tadic, forseti Serbíu, 
sagði að Serbía myndi aldrei 
viðurkenna sjálfstæði Kosovo. 
Hann sagði sjálfstæðisyfirlýsing-
una ólöglega og hvatti alþjóða-
stofnanir til þess að „ógilda þegar 
í stað þennan verknað sem brýtur 
gegn meginreglum alþjóðalaga“.

Rússar standa þétt við bakið á 
Serbum og kölluðu í gær saman 
neyðarfund í Öryggisráði 
Sameinuðu þjóðanna þar sem þeir 
reyndu að fá sjálfstæðisyfirlýs-
ingunni hnekkt.

Evrópusambandið og Atlants-
hafs bandalagið, sem hafa það hlut-
verk að gæta friðar í Kosovo, 
hvetja til þess að Serbar haldi 
aftur af sér.

„Ég hvet alla til að fara sér hægt 
og sýna ábyrgð,“ sagði Javier 
Solana, utanríkismálafulltrúi 
Evrópu sambandsins. „Ég er sann-
færður um að leiðtogar Kosovo 
standi undir ábyrgð sinni á þessari 
úrslitastundu.“

Búist er við að fjölmörg ríki lýsi 
því yfir í dag að þau viðurkenni 
sjálfstæði Kosovo, þar á meðal 

Bandaríkin og flest aðildarríki 
Evrópusambandsins. Þó hafa 
nokkur Evrópusambandsríki þegar 
gefið til kynna að þau muni ekki 
viðurkenna sjálfstæði Kosovo, þar 
á meðal Grikkland, Kýpur, 
Rúmenía, Slóvakía og Spánn.

„Við höfum beðið lengi eftir 
þessari stundu,“ sagði Thaci for-
sætisráðherra, sem var leiðtogi 
Frelsishers Kosovo í stríðinu við 
Serba árin 1998-99.

„Frá og með deginum í dag er 
Kosovo stolt, sjálfstætt og frjálst,“ 
sagði Thaci enn fremur. „Við 
misstum aldrei trúna á drauminn 
um að dag einn stæðum við meðal 
frjálsra þjóða í heiminum, og það 
gerum við í dag.“

 gudsteinn@frettabladid.is

Íbúar Kosovo fóru 
fagnandi um götur
Kosovo lýsti yfir sjálfstæði í gær. Búist er við að Bandaríkin og flest aðildarríki 
Evrópusambandsins viðurkenni sjálfstæðið strax í dag. Serbar segja sjálfstæðis-
yfirlýsinguna ólöglega og Rússar kölluðu saman neyðarfund hjá Öryggisráði SÞ.

Á GÖTUM PRISTINA Mannfjöldinn á götum höfuðborgar hins nýja ríkis veifaði fánum 
og hrópaði slagorð. NORDICPHOTOS/AFP

Flatarmál: Kos-
ovo er 10.900 
ferkílómetrar 
að flatarmáli, eða litlu stærra en 
Vestfirðir.
Íbúar: Um það bil tvær milljónir 
manna búa í Kosovo. Um níutíu 
prósent þeirra eru albanskir, hinir 
eru flestir Serbar. 
Sagan: Serbar líta á Kosovo sem 
vöggu menningar sinnar. Árið 
1389 átti sér stað sögulegur 
bardagi milli Serba og Tyrkja í Kos-
ovo. Kosovo-Albanir eru afkom-
endur Illyríumanna, sem bjuggu 
á þessum slóðum áður en Serbar 
fluttu þangað.

KOSOVO

UMHVERFISMÁL Fjöldi fólks kom 
saman í Fríkirkjunni í gær og „bað 
Þjórsár griða“ undan framkvæmd-
um Landsvirkjunar.

Félagsskapurinn Sól á Suður-
landi stóð fyrir samkomunni og er 
talið að á fjórða hundrað hafi mætt 
til að sýna stuðning sinn. 

Listamaðurinn Rúrí framdi 
gjörning um Urriðafoss og KK 
söng til skemmtunar. Guðmundur 
Páll Ólafsson rithöfundur flutti 
ræðu, meðal annarra. „Þetta var 
ópólitískur fundur, þrátt fyrir 
umræðu um annað. Þetta snýst um 
náttúru og náttúruvernd,“ segir 
Guðfinnur Jakobsson, einn 
talsmanna Sólar á Suðurlandi. - kóþ

Sól á Suðurlandi í Fríkirkjunni:

Fjöldi fólks bað 
Þjórsár griða

Pústrar á Eskifirði
Nokkur ölvun var á Eskifirði í fyrrinótt. 
Lögregla skakkaði leikinn þegar til 
átaka kom við skemmtistaðinn Valhöll 
og ein kæra barst í kjölfarið. Þá varð 
óhapp í bænum þegar ölvaður öku-
maður bakkaði á kyrrstæðan bíl. Ekki 
urðu slys á fólki.

LÖGREGLUFRÉTTIR

Undir áhrifum og án réttinda
Tveir ökumenn voru stöðvaðir á Suð-
urnesjum í gær grunaðir um að aka 
undir áhrifum fíkniefna. Annar þeirra 
hafði að auki verið sviptur ökuleyfi. 
Þá var einn ökumaður til viðbótar 
kærður í gær fyrir að aka án ökuleyfis.

ABU DUBAÍ, AP Hann var harla 
ánægður með sig, hann Saeed 
Khouri, þegar hann hafði greitt 
jafnvirði milljarðs króna fyrir 
bílnúmerið 1 á góðgerðaruppboði 
í Sameinuðu arabísku furstadæm-
unum.

„Ég keypti það vegna þess að 
þetta er besta númerið,“ sagði 
Khouri, sem er úr býsna vel 
stæðri fjölskyldu en vill ekki gefa 
upp hve marga bíla hann á.

„Ég keypti það vegna þess að 
ég vil vera bestur í heimi,“ bætti 
hann við. - gb

Auðkýfingur í Abu Dhabi:

Keypti númer 
fyrir milljarð

STOLTUR KAUPANDI Bílnúmerið er eins 
einfalt og það getur verið. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ÁRÉTTING

VIÐSKIPTI Jón Ásgeir Jóhannesson, 
stjórnarformaður Baugs, hefur 
sent frá sér yfirlýsingu vegna 
orða sinna um hátt skuldaálag 
bankanna í Markaðnum síðast-
liðinn föstudag. Hann segir að 
þess misskilnings hafi gætt að 
hann telji bankana í slæmum 
málum sem sé rangt. 

„Ég er þeirrar skoðunar að 
nauðsynlegt sé að horfa á það 
sem ógn við stöðugleika á Íslandi 
að skuldaálag banka haldist hátt 
til lengri tíma og því nauðsynlegt 
að stjórnvöld og atvinnulífið taki 
höndum saman til að breyta 
viðhorfi til Íslands erlendis,“ 
segir Jón Ásgeir í yfirlýsingu. - þo

Jón Ásgeir Jóhannesson:

Telur bankana 
ekki í ógöngum

VIÐSKIPTI Hagnaður Sjóvár hefur 
dregist saman á milli ára í takt 
við aðstæður á fjármagns-
mörkuðum. Tekjur fyrirtækisins 
námu því aðeins fjórum 
milljörðum króna árið 2007 
samanborið við 11 milljarða árið 
áður. 

Í fréttatilkynningu frá Sjóvá 
segir að afkoma af trygginga-
starfsemi Sjóvár hafi batnað 
umtalsvert á síðasta ári og það 
megi þakka verulegri hagræð-
ingu í rekstri.

Þá hefur Forvarnarhúsið, 
dótturfélag Sjóvár, sannað gildi 
sitt því þau verkefni sem þar 
hefur verið einblínt á hafa skilað 
sér í vitundarvakningu og færri 
tjónum.  - þo

Tryggingastarfsemi Sjóvá:

Forvarnarhúsið 
skilar árangri

Tölvugerð mynd af fyrirhugaðri 
framtíðaruppbyggingu við fangelsið 
á Litla-Hrauni, sem birtist í blaðinu í 
gær, var gerð af fyrirtækinu Á stofunni 
arkitektar.

GENGIÐ 15.02.2008
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með ánægju

Hópferðir
Hópadeild Iceland Express gerir hópum, 11 manns og fleiri, tilboð í allar 
gerðir hópferða til áfangastaða flugfélagsins. 

Kynntu þér kostina í síma 5 500 600 eða á www.icelandexpress.is/hopar

Óttastu handrukkara?
Já  23,1%
Nei  76,9%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Gætir þú hugsað þér að skipta 
um nafn?

Segðu þína skoðun á visir.is

KJARAMÁL Kjarasamningar voru 
undirritaðir á níunda tímanum í 
gærkvöld. Geir H. Haarde forsæt-
isráðherra og Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir utanríkisráðherra höfðu 
þá kynnt aðkomu ríkisstjórnarinn-
ar til að liðka um fyrir gerð samn-
inganna. Aðgerðirnar munu kosta 
um 20 milljarða króna næstu þrjú 
árin.

„Hér er verið að ráðast í aðgerðir 
sem geta í senn stuðlað að auknum 
jöfnuði í samfélaginu og jafnvægi,“ 
sagði Ingibjörg Sólrún. „Við erum 
þar í takt við verkalýðshreyfing-
una, sem ég tel að sé að gera mjög 
merkilega samninga núna.“

Persónuafsláttur mun hækka um 
7.000 krónur á kjörtímabilinu 
umfram hækkun í samræmi við 
neysluvísitölu. Verkalýðsforystan 
hafði farið fram á að sá peningur 
yrði nýttur í sérstakan persónu-
afslátt til handa fólki með tekjur 
undir 300.000 krónur á mánuði.

„Einn félagi minn orðaði það svo 
að þunn væri stjúpmóðursneiðin í 
skattamálunum,“ segir Kristján 
Gunnarsson, formaður Starfs-
greinasambandsins. „Við lögðum 
upp með allt aðrar kröfur, en þeim 
var hafnað. Niðurstaðan er þessi.“

Verkalýðsforystan sættist á 
útspil ríkisstjórnarinnar, en leið-
togar hennar sögðu að margt hefði 
mátt betur fara. „Svör ríkisstjórn-
arinnar eru misjafnlega ásættanleg, 
en heildarmyndin er ásættanleg,“ 
segir Grétar Þorsteinsson, forseti 
Alþýðusambands Íslands. „Við 
teljum mjög mikilvægt að vaxta-
bæturnar hækki meira en ríkis-
stjórnin hefur fallist á. Við vildum 
líka að atvinnuleysisbæturnar 
hækkuðu sérstaklega.“

Guðmundur Gunnarsson, for-
maður Rafiðnaðarsambands 
Íslands, lýsti einnig yfir vonbrigð-
um með vaxtabæturnar. „Stóra 

vandamálið með þær er að þær 
þurrkuðust nánast út á 
höfuðborgarsvæðinu þegar fast-
eignaverð hækkaði. Ungt fólk átti 
nú nógu erfitt með að kaupa sér 
íbúð fyrir það. Þetta er leiðrétt að 
hluta til, en ekki nóg.“

Skerðingarmörk barnabóta munu 
hækka úr 100 þúsund krónum í 150 
þúsund á tímabilinu og skerðingar-
hlutföll vegna annars og þriðja 
barns verða lækkuð um eitt prósent. 
Þetta er í samræmi við upphaflegar 
kröfur verkalýðsforystunnar.

Tekjuskattur á fyrirtæki mun 
lækka úr 18 prósentum í 15 pró-
sent, strax á næsta ári. „Það var 
mjög gott að ná fram tekjuskatts-
lækkun á fyrirtæki, það er góð 
aðgerð fyrir atvinnulífið í landinu,“ 
segir Vilhjálmur Egilsson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka atvinnulífs-
ins.

Skrifað var undir samningana á 
níunda tímanum í gærkvöld. Samn-
ingarnir gilda til nóvember 2010 og 
fela í sér tafarlausa átján þúsund 
króna hækkun launataxta og í 

heildina 32 prósent hækkun lægstu 
launa á samningstímanum. Launa-
taxtar iðnaðarmanna munu hækka 
um 21 þúsund krónur við undir-
skrift. Almenn ánægja var með 
samningana og sögðu margir þá 
vera einsdæmi.

„Það fólk sem er á lægstu 
töxtunum fær mjög miklar hækk-
anir og það sama á við um þá sem 
ekki hafa notið launaskriðs á síð-
ustu árum,“ sagði Grétar Þorsteins-
son. „Svo er æði stór hópur í efri 
kanti launaskalans sem fær ekkert. 
Mér er til efs að samningar af þessu 
tagi hafi áður verið gerðir.“

Gunnar Páll Pálsson, formaður 
VR, er ánægður með niðurstöðu 
viðræðnanna. „Við náum vissulega 
fram miklum hækkunum á launa-
töxtunum og á sama tíma réttum 
við hlut þeirra sem hafa setið eftir. 
Vonandi verður þetta til þess að 
launaskriðið nái upp allan skalann 
án þess að verðbólga fari úr bönd-
unum. Það yrðu tímamót,“ segir 
Gunnar. steindor@frettabladid.is

20 milljarðar í kjara-
bætur á þremur árum
Ríkisstjórnin kynnti aðgerðir til að greiða fyrir gerð kjarasamninga í gær. 
Persónuafsláttur hækkar um 7.000 krónur umfram verðuppfærslu. Tekjuskattur 
á fyrirtæki lækkar í 15 prósent. Samningar tókust á níunda tímanum í gærkvöld.

SAMGÖNGUR Forsvarsmenn Strætós 
eru nú að skoða möguleika á að 
koma upp svokölluðum rauntíma-
búnaði í stærri biðskýlum, eða 
töflum sem sýna hversu langt er í 
að vagninn komi.

Þetta fyrirkomulag er ekki ólíkt 
því sem þekkist á lestarstöðvum 
erlendis og vakti Gísli Marteinn 
Baldursson borgarfulltrúi máls á 
hugmyndinni nýlega.

Hörður Gíslason, aðstoðar-
framkvæmdastjóri Strætós, segir 
þetta lið í bættri þjónustu fyrir-
tækisins. Önnur hugmynd er sú að 
hægt sé að fá upplýsingar um stað-
setningu vagna beint í farsíma.

Nú þegar á að vera hægt að 

hringja í Strætó til að fá þessar 
upplýsingar, en tvennum sögum 
fer af þeirri þjónustu, sér í lagi 
um helgar.

„Meiningin er samt sú að við 
getum aðstoðað alla sem hringja í 
okkur,“ segir Hörður.

Síðustu vikur hafa verið tafir á 
ferðum vegna veðurs en einnig 
hafa verið óútskýrðar tafir, til að 
mynda á leið 13, sem fer frá 
Seltjarnarnesi og upp að Borgar-
spítala. Sá vagn kemur allt að 15 
mínútum of seint og farþegar, sem 
Fréttablaðið hefur rætt við, 
segjast hættir að treysta því að 
vagninn komi á réttum tíma.

Hörður kannast ekki við tafirnar 
á þessari leið en segir að málið 
verði skoðað.   - kóþ

Aðstoðarframkvæmdastjóri Strætós kannast ekki við miklar tafir á leiðum:

Eru að skoða rauntímabúnað 

BEÐIÐ VESTUR Í BÆ Tristan Karlsson, 
nemandi í Landakotsskóla, tekur gjarnan 
leið 13. Á henni hafa verið allt að fimmt-
án mínútna tafir síðustu daga.

FRÉTTABLAÐIÐ/KLEMENS

„Ég fagna því auðvitað hvernig 
mönnum hefur tekist að ná þessu 
samkomulagi og óska þeim til 

hamingju með 
það, Samtökum 
atvinnulífsins 
og ASÍ,“ segir 
Guðjón Arnar 
Kristjánsson, 
formaður 
Frjálslynda 
flokksins. 

„Það er 
auðvitað mikill 
áfangi að eiga 

kjarasamninga til þriggja ára og 
ekki vanþörf á að stuðla þannig 
að stöðugleika,“ segir hann.

Þó hefði Guðjón viljað sjá 
hugmyndir umbjóðenda launa-
fólks um sérstakan persónuafslátt 
verða að veruleika.  - kóþ

Formaður frjálslyndra:

Mikill áfangi 
og fagnaðarefni

GUÐJÓN ARNAR 
KRISTJÁNSSON

Skattar:
■ Persónuafsláttur hækkar um sjö 
þúsund krónur á næstu þremur 
árum, umfram almenna verðupp-
færslu.
■ Tekjuskattur fyrirtækja lækkar úr 
18 prósentum í 15 prósent strax á 
næsta ári.
■ Lækkanir á tollum og 
vörugjöldum verða skoðaðar.
■ Stimpilgjöld vegna lána til kaupa 
á fyrstu fasteign verða felld niður.

Bætur:
■ Skerðingarmörk barnabóta 
hækka úr 100 þúsund krónum á 
mánuði í 150 þúsund krónur fyrir 
einstaklinga.
■ Hámarkshúsaleigubætur hækka 
úr 31 þúsund krónum á mánuði í 
46 þúsund.
■ Eignaskerðingarmörk vaxtabóta 
verða hækkuð um 35 prósent á árinu.

■ Atvinnuleysisbætur hækka til 
samræmis við hækkun lægstu 
launa.

Annað:
■ Rýmri veðheimildir á lánum til 
leiguíbúða og fjölgun lánsvilyrða 
með niðurgreiddum vöxtum til 
félagslegra leiguíbúða.
■ Húsnæðissparnaðarkerfi með 
skattafrádrætti fyrir fólk undir 35 ára.
■ Nefnd geri tillögur að róttækum 
breytingum á almannatrygginga-
kerfinu.
■ Greiðslur úr Endurhæfingarsjóði 
og fleiri sjóðum verði skattfrjálsar.
■ Uppbygging starfs- og framhalds-
skólamenntunar í því skyni að ekki 
meira en 10 prósent fólks á vinnu-
markaði verði án slíkrar menntunar.
■ Framlög til símenntunar og full-
orðinsfræðslu verða aukin um 300 
milljónir á næstu árum.

SKATTALÆKKANIR OG BÓTAHÆKKANIR

„Ég samfagna Alþýðusambandinu 
að ná samningum þar sem eru 
félagslegar áherslur sem eru að 

mínu skapi,“ 
segir Ögmundur 
Jónasson.

„En hvað 
varðar aðkomu 
stjórnvalda að 
þessum 
samningum þá 
hlýtur það að 
vekja mann til 
umhugsunar 
þegar þarf 

kjarasamninga til að stjórnmála-
flokkar standi við kosningaloforð-
in,“ segir Ögmundur.

Hann efast um að ástæða hafi 
verið til að lækka skatta fyrir-
tækja, frekar en almennings.

 - kóþ

Þingflokksformaður VG:

Skattapólitíkin 
mætti breytast

ÖGMUNDUR 
JÓNASSON

„Heilt yfir tel ég að þetta sé 
góður dagur, ekki bara fyrir aðila 
vinnumarkaðar-
ins, heldur fyrir 
samfélagið 
allt,“ segir 
Valgerður 
Sverrisdóttir, 
varaformaður 
Framsóknar-
flokksins. 

„Ég er 
jákvæð 
gagnvart útspili 
ríkisstjórnarinnar. Þar er tekið á 
mörgum mikilvægum þáttum. En 
það hefði vissulega verið hægt að 
gera enn betur ef stjórnin hefði 
sýnt aðhald við fjárlagagerðina. 
Það gerði hún því miður ekki.“ kóþ

Varaformaður Framsóknar:

Góður dagur 
fyrir samfélagið

VALGERÐUR 
SVERRISDÓTTIR

SLYS Stúlka félll af hestbaki í 
Grindavík í gær þegar hestur 
hennar fældist við hávaða frá 
torfæruhjólum. Að sögn vitnis 
fældust mörg hross við lætin í 
hjólunum sem ekið var um í 
nágrenni við hesthúsahverfið. 

Stúlkan hlaut áverka á baki en 
meiðsli hennar reyndust ekki 
alvarleg. Bifhjólamennirnir voru 
enn í næsta nágrenni þegar 
lögregla og sjúkralið voru á 
staðnum en héldu sig í hæfilegri 
fjarlægð og óku að lokum burt 
með miklum látum. 

Lögreglan óskar eftir upplýs-
ingum um hvaða menn voru 
þarna á ferð.   - þo

Stúlka féll af hestbaki:

Bifhjólamenn 
fældu hross

TÖRNINNI LOKIÐ Gleðin leyndi sér ekki á andlitum aðila vinnumarkaðarins þegar 
loksins var skrifað undir kjarasamninga á níunda tímanum í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KJÖRKASSINN
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SKIPULAGSMÁL Ríkinu stendur nú 
til boða lóð í Hellnahrauni í 
Hafnar firði undir nýtt fangelsi 
og höfuðstöðvar lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu.

Rúmt ár er síðan fjár-
málaráðuneytið sendi 
Reykjavíkurborg, Kópa-
vogsbæ, Garðabæ og 
Hafnarfirði bréf með ósk 
um lóð undir áðurnefnda 
starfsemi. Engin formleg 
svör munu hafa borist 
fyrr en nú að bæjarráð 
Hafnarfjarðar býður 
fram lóð vestan svæðis 
sem heitir Hellnahraun 
III. Það er ofan Kapellu-
hrauns.

Í bréfi Böðvars Jóns-
sonar, aðstoðarmanns 
Árna Mathiesen fjár-
málaráðherra, til Lúðvíks 
Geirssonar, bæjarstjóra í 
Hafnarfirði, kemur fram 
að í framhaldi af samein-
ingu lögregluliðanna 
þriggja á höfuðborgarsvæðinu 
hafi spunnist umræður um að 
sameina höfuðstöðvar lögreglu-
liðsins á einn stað. Að auki hafi 
verið rætt um að gæsluvarð-
haldsfangelsi væri undir þessu 
sama þaki.

„Mikilvægt er að höfuðstöðvar 
lögreglu á höfuðborgarsvæðinu 
séu staðsettar miðsvæðis á höf-
uðborgarsvæðinu og í góðri 
tengingu við helstu umferðar-
æðar. Hólmsheiði er því ekki tal-
inn heppilegur staður ef hvort 
tveggja væri undir sama þaki,“ 
segir í bréfi Böðvars sem ritað er 
í lok janúar í fyrra.

Að sögn aðstoðarmanns fjár-
málaráðherra gerir gróf áætlun 
ráð fyrir að höfuðstöðvar lögreglu 
þurfi um 10 þúsund fermetra 

húsnæði, fangelsið um 
3.500 fermetra og fang-
elsismálastofnun um 
1.500 fermetra. Samtals 
væri um að ræða um 15 
þúsund fermetra hús-
næði. Tók hann fram að 
aðeins væri um hugmynd 
á könnunarstigi að ræða.

Lúðvík Geirsson 
bæjarstjóri segir Hellna-
hraun vera þann stað 
innan lögsögu Hafnar-
fjarðar sem helst komi til 
greina. Hann bendir á að 
þótt staðurinn sé ef til 
vill afsíðis í dag muni það 
breytast eftir því sem 
byggðin þróist í suður-
átt.

„Þetta tengist fyrir-
huguðum ofanbyggða-
vegi sem verður 

framtíðar þjóðbraut og við erum 
að benda lögreglunni og þessum 
aðilum á þau tækifæri sem eru á 
þessu svæði. Byggðin mun þróast 
suður með ströndinni næstu 
fimmtíu árin og þá er spurningin 
hvar miðpunkturinn verður,“ 
segir Lúðvík sem kveðst enn ekki 
hafa fengið viðbrögð frá ríkinu.

„Ég hef ekki tekið afstöðu til 
einstakra staða enda hef ég ekki 
heildarmynd af því hvaða lóðir 
eru fyrir hendi,“ segir Björn 
Bjarnason dómsmálaráðherra 
sem kveður áfram unnið að 
málinu. 
  gar@frettabladid.is

Höfuðstöðvar 
og fangelsi úti 
í hrauni
Bæjarráð Hafnarfjarðar býður ríkinu lóð vestan 
Hellnahrauns undir nýtt fangelsi og nýjar höfuð-
stöðvar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Ríkið 
vill lóð miðsvæðis. Bæjarstjórinn segir miðpunkt 
höfuðborgarsvæðisins færast sunnar.

LÚÐVÍK GEIRSSON

BJÖRN BJARNASON

Í HELLNAHRAUNI Ríkinu stendur nú til boða að reisa gæsluvarðhaldsfangelsi og 
nýjar höfuðstöðvar fyrir lögregluna á höfuðborgarsvæðinu á þessum stað í jaðri 
Hafnarfjarðar.

STJÓRNMÁL Mike Corgan, 
prófessor við Boston University, 
heldur opinn hádegisfyrirlestur á 
vegum stjórnmálafræðiskorar í 
Háskóla Íslands á morgun. 

Í fyrirlestrinum leitast Corgan 
við að svara nokkrum lykil-
spurningum um möguleg úrslit 
forvals og forsetakosninganna í 
Bandaríkjunum auk þess að fjalla 
um áhrif niðurstöðunnar á 
utanríkisstefnu Bandaríkjanna. 

Fyrirlesturinn fer fram á 
neðstu hæð Háskólatorgs í stofu 
HT-104 og hefst klukkan tólf.

 - ve

Kosningar í Bandaríkjunum:

Mike Corgan 
með fyrirlestur

LÖGREGLUFRÉTTIR 

Slagsmál í Reykjanesbæ 
Fimm menn gistu í fangageymslum 
lögreglunnar á Suðurnesjum í fyrri-
nótt vegna slagsmála og ölvunar.  

TOLLAR „Það er margoft búið að 
fara yfir þetta mál, meðal annars 
á alþingi, og niðurstaðan hefur 
verið sú að skásta færa leiðin til 
að deila út þessum takmörkuðu 
gæðum er með útboði,“ segir 
Einar Kristinn Guðfinnsson land-
búnaðarráðherra. Aðrar leiðir, 
svo sem að velja með því að draga 
úr hatti, séu óskynsamlegar.

Forstjóri Samkeppniseftirlits-
ins, Páll Gunnar Pálsson, gagn-
rýndi fyrirkomulag við útdeil-
ingu tollkvóta í Fréttablaðinu á 
fimmtudag og telur það hækka 
vöruverð.

„Auðvitað velta þessir tollar út 
í verðlagið með einhverjum 

hætti,“ segir Einar. Endurskoðun 
hans frá því í fyrra hafi þó sannar-
lega lækkað tolla og þar með 
stuðlað að lækkun vöruverðs. Svo 
þurfi að sjá hvernig það skili sér.

Páll Gunnar gagnrýndi einnig 
ríkjandi innflutningsvernd á land-
búnaðarvörum og sagði hana 
hamla samkeppni.

„Innflutningsverndin er hluti 
af stuðningskerfi landbúnaðarins. 
Og það væri stærri pólitísk spurn-
ing hvort hverfa eigi frá allri inn-
flutningsvernd. Ég trúi ekki að 
Samkeppniseftirlitið sé að 
krefjast þess. Við virðum auðvit-
að gerða samninga við bændur.“

Einar vill þó ekki útiloka 

endurskoðun á þessari vernd á 
kjörtímabilinu.  
   - kóþ

Landbúnaðarráðherra svarar gagnrýni Samkeppniseftirlitsins:

Útboð kvóta er skásta leiðin

EINAR KRISTINN GUÐFINNSSON 
Segist ekki útiloka að endurskoða 
innflutnings vernd á landbúnaðarvörur 
á kjörtímabilinu. Hins vegar komi ekki 
annað til greina en að standa við gerða 
samninga. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

UMHVERFISMÁL Minnihluti stjórnar 
Orkuveitunnar fagnaði því með 
bókun á stjórnarfundi á föstu  dag-
inn að „þyrma“ ætti Ölkelduhálsi.

Sagðist minnihluti álykta þetta 
af nýlegum ummælum vara -
formannsins Ástu Þorleifsdóttur í 
fjölmiðlum.

Ásta, sem áður hefur lýst yfir 
andstöðu við áformum um 
Bitruvirkjun, ítrekaði í vikunni að 
hún „tæki ekki þátt í neinu sem 
ógnaði Ölkelduhálsinum“. Hún 
útilokar þó ekki að virkjunin rísi í 
einhverri mynd.

Meirihluti stjórnarinnar bókaði 
ekki á móti þessari fagnaðar-
bókun minnihlutans. - kóþ

Minnihluti Orkuveitustjórnar:

Fagnar orðum 
um Ölkelduháls

1. Hver er forstjóri Fangelsis-
málastofnunar?

2. Hvern langar til að vera 
gerður að heiðursborgara 
Reykjavíkur?

3. Hvaða hljómsveit vill Nelson 
Mandela að komi fram á heið-
urstónleikum í tilefni af níutíu 
ára afmæli hans í júní?

SVÖR Á SÍÐU 30

TYRKLAND Recep Tayip Erdogan, 
forsætisráðherra Tyrklands, reyndi 
í gær að róa óróaöldur sem hafa 
gengið yfir landið eftir að ríkis-
stjórn hans gerði umdeilda laga-
breytingu sem leyfir stúlkum að 
bera höfuðslæður í háskólum. 

Erdogan sagði að ríkisstjórn 
hans væri ekki að reyna að skapa 
trúarríki. „Við viljum vernda 
systur okkar og börn sem ekki nota 
slæður en að sama skapi viljum við 
vernda hinar sem nota þær,“ sagði 
Erdogan. 

Lagabreytingin, sem léttir banni 
sem hingað til hefur ríkt um að 
konur beri slæður í háskólum, var 
gerð fyrr í þessum mánuði. 

Þúsundir manna hafa mótmælt 
breytingunni af ótta við að hún 

komi til með að ögra veraldlegu 
kerfi landsins. Helsti stjórnar-
andstöðuflokkurinn segist ætla að 
áfrýja lagabreytingunni til stjórnar-
skrárdómstóls enda telur hann 
hana brjóta í bága við stjórnar-
skrána. - ve 

Recep Taypi Erdogan, forsætisráðherra Tyrklands:

Snýst til varnar 
vegna slæðulaga

TYRKNESKAR KONUR Nú mega konur 
bera höfuðslæðu í háskólum landsins. 

VEISTU SVARIÐ?
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Rekstrarvörur
- vinna með þér  

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

sala@rv.is • www.rv.is

Hreinar hendur
   - örugg samskipti

Á tilboðií febrúar 2008DAX Handspritt, krem og sápur

DAX Sótthreinsiservíettur 20 stk. 393 kr.

DAX Hand & húðkrem 600 ml með dælu 496 kr.
DAX Handáburður 250 ml 259 kr.

DAX Handspritt 60   5 ltr. 1.492 kr.
DAX Handspritt 60 600 ml með dælu 296 kr. 
DAX Handspritt 70 600 ml með dælu 296 kr.

DAX Handsápa mild 600 ml með dælu 198 kr.

ÖLFUS Stjórn Samfylkingarfélags-
ins í Ölfusi lýsir yfir andstöðu við 
Bitruvirkjun, að því er 
fréttablaðið Glugginn greinir frá.

Um sé að ræða eitt vinsælasta 
og verðmætasta útivistarsvæði 
sveitarfélagsins. Stjórn félags 
Samfylkingarinnar í Ölfusi leggist 
ekki gegn virkjanaframkvæmdum 
sem slíkum. Hins vegar eigi að 
nýta önnur svæði á Hellisheiði en 
þau sem eru á náttúruminjaskrá.

Meirihluti sjálfstæðismanna í 
bæjarstjórn hefur hins vegar 
barist einarðlega fyrir 
Bitruvirkjun, enda hangi á 
spýtunni miklir atvinnu-
möguleikar.  - kóþ

Samfylkingin í Ölfusi:

Lýsir sig á móti 
Bitruvirkjun

MENNTAMÁL Óvíst er hvort svoköll-
uð TOEFL-próf, eða Test of Eng-
lish as a Foreign Language, verða 
haldin á Íslandi í framtíðinni. Fyr-
irtækið iSoft, sem haldið hefur 
prófin að undanförnu, hefur sagt 
sig frá því vegna samskiptaerfið-
leika við fyrirtækið sem á prófið.
 Verði hætt að halda prófið hér 
þurfa 600-700 manns að fljúga út á 
hverju ári til að þreyta það. Skil-
yrði er að taka prófið fyrir nær 
alla þá sem fara í háskóla í ensku-
mælandi landi.

Framkvæmd prófanna hefur 
flakkað á milli fyrirtækja og 
stofnana. Upphaflega sá Ful-
bright-stofnunin um þau, síðan 
fluttust þau til Háskóla Íslands og 
þaðan til kennslufyrirtækisins 
iSoft.

Hermann Jónsson, fram-
kvæmdastjóri iSoft, segir fyrir-
tækið hafa tekið við rekstri próf-
anna gegn því að þau yrðu haldin á 
laugardögum. Til að byrja með 
hafi einhver vandamál verið með 
greiðslur frá ETS, en það hafi 
verði leyst. 

„Við sömdum um að þetta yrði 
haldið á laugardögum þar sem við 
erum með kennslu á virkum 
dögum. Það var allt frágengið rétt 
eftir áramót, og allt virtist í lagi.“

Snurða hljóp síðan á þráðinn 
þegar ETS ákvað skyndilega að 
færa prófin yfir á föstudaga, án 
þess að tala við forsvarsmenn 

iSoft. „Við vorum búnir að segja 
þeim að við gætum ekki haldið 
prófin á föstudögum, en þeir sögð-
ust bara hafa ákveðið þetta. Það er 
alveg fáránlegt hvernig þeir haga 
sér hjá þessu fyrirtæki,“ segir 
Hermann. 

Þar sem laugardagarnir voru út 
úr myndinni var ákveðið að iSoft 
myndi hætta að halda prófin eftir 
29. mars, þegar halda átti síðasta 
laugardagsprófið.

Vandræðunum var þó ekki lokið 
þá. Á þriðjudag frétti Hermann af 
bréfi frá ETS þar sem segir að við-
ræður séu enn í gangi við iSoft um 
prófahaldið. Þær viðræður kann-
ast Hermann ekki við. Þess utan 
var ETS búið að bóka tvö próf í 
viðbót á iSoft í vor, að þeim 
forspurðum.

„Þetta er alveg dæmigert fyrir 
þeirra vinnubrögð. Við eigum bara 
að taka því sem er hent til okkar,“ 
segir Hermann. „Fyrst það er búið 
að bóka þessi próf á okkur þá 
getum við alveg haldið þau, en 
þeir skulu ekki voga sér að gera 
þetta aftur.“  salvar@frettabladid.is

Enskupróf í 
mikilli óvissu 
Svo gæti farið að svokölluð TOEFL-próf verði ekki 
lengur haldin hér á landi. Flestir sem ætla í nám í 
enskumælandi landi verða að taka prófið, um 600 
til 700 manns á ári. Erfitt hefur reynst að vinna með 
ETS, fyrirtækinu sem á prófið.

Í PRÓFI Frá því að TOEFL-prófið var fyrst lagt fyrir árið 1964 hafa um tuttugu milljónir 
þreytt það. Þar sýna nemendur fram á kunnáttu sína í ensku, jafnt talaðri sem 
skrifaðri. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

PAKISTAN, AP Mikil spenna er í Pak-
istan í dag og öryggisgæsla í 
hámarki vegna þingkosninganna, 
sem Pervez Musharraf forseti full-
yrðir að verði haldnar hvað svo sem 
gangi á. 

Óttast er að ofbeldismenn reyni 
að koma í veg fyrir að hægt verði að 
halda kosningarnar með góðu móti.

Í gær létust nærri fimmtíu manns 
og yfir hundrað særðust þegar 
sjálfsvígsárás var gerð á kosninga-
fund í bænum Parachinar, skammt 
frá landamærum Afganistans í 
norðvesturhluta landsins.

Andstæðingar Musharrafs úr 
flokkum tveggja fyrrverandi for-
sætisráðherra, þeirra Benazir 

Bhutto, sem var myrt í lok síðasta 
árs, og Nawaz Sharif, segjast sann-
færð um að Musharraf og flokkur 
hans muni falsa úrslitin sér í vil.

Flokki Musharrafs er ekki spáð 
góðu gengi. 

Sharif, sem eins og Bhutto sneri 
heim úr útlegð í haust til að bjóða 
sig fram í kosningunum, hefur heit-
ið því að öflug mótmælaalda muni 
rísa upp ef kosningaúrslitin verða 
fölsuð.

Musharraf forseti, sem rændi 
völdum af Sharif árið 1999, stæði 
illa að vígi ef andstæðingar hans 
næðu völdum á þingi. Hann vakti 
hörð viðbrögð á síðasta ári þegar 
hann tók stjórnarskrá landsins 

tímabundið úr gildi, rak flesta 
dómara úr hæstarétti landsins og 
herti tökin á fjölmiðlum. - gb

KOSNINGARNAR UNDIRBÚNAR Pakist-
anskir hermenn fóru í fararbroddi bíla-
lestar sem flutti starfsmenn kjörstaða og 
kjörgögn frá dómshúsinu í Karachi út á 
kjörstaðina í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Óttast að ofbeldismenn reyni að trufla þingkosningar í Pakistan í dag:

Mikil spenna vegna kosninga

BORGARSTJÓRI Í DREKAKJAFTI Jacques 
Peyrat, borgarstjóri í Nice í Frakklandi, 
virðist una sér vel í kjafti drekans milli 
beittra vígtanna á kjötkveðjuhátíðinni, 
sem haldin var þar í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Þetta er alveg dæmigert 
fyrir þeirra vinnubrögð. 

Við eigum bara að taka því sem 
er hent til okkar.

HERMANN JÓNSSON
FRAMKVÆMDASTJÓRI ISOFT
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Tomma fyrir hvert ár!
MacBook hvít 
2,0 GHz
Intel Core 2 Duo
80 GB HD / 1 GB vinnsluminni
13,3” hágljáa skjár
1280 x 800 díla upplausn

  
Combo Drive geisladrif 
iSight myndavél 
Fjarstýring
Íslenskt hnappaborð
2 ára neytendaábyrgð

13” MacBook á fermingartilboði
Þunn, þægileg og örugg. MacBook er ein af 
þeim öflugustu. Með 2,0 GHz Intel Core 2 Duo 
örgjörva og 1 GB vinnsluminni vinnur hún jafn 
ljúflega með Mac OS X og Windows.
Með skínandi björtum 13,3” hágljáa breið- 
tjaldsskjá er hún fullkomin fyrir þá sem vilja 
almennilegan kraft í fallegri, einnar tommu 
þykkri fullorðinni tölvu.
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Apple IMC

Apple IMC | Humac ehf.

Sími 534 3400
www.apple.is

Laugavegi 182
105 Reykjavík

Kringlunni
103 Reykjavík

Wacom Bamboo frá 9.990 kr.

Griffin Road Trip 6.990 kr.

Audio KeyStudio USB hljómborð 12.990 kr.

Bose SoundDock Portable  44.990 kr.

Incase Neoprene Sleeve frá 3.990 kr.

iSkin Duo nano 3G 2.490 kr.

Þráðlaus mús 6.990 kr.
Þráðlaust lyklaborð 7.990 kr.

 USB sjónvarpsmóttakari
12.990 kr.Griffin iTrip 4.990 kr.Apple iPod USB 3.490 kr.

Áður 119.990 kr.99.990 kr.

MMMMacB
2,0 GHz
Intel Co

TILBOÐ

99.990 kr.

Fermingartilboðið gildir til 31. mars 2008

LÖGREGLUFRÉTTIR

Tveir keyrðu fullir
Tveir ökumenn freistuðust til að aka 
ölvaðir af þorrablóti á Hellu í fyrrinótt 
en voru stöðvaðir af lögreglumönn-
um. Lögreglan á Selfossi stöðvaði 
einnig tvo ölvaða ökumenn í fyrrinótt 
auk þess sem tveir voru teknir 
grunaðir um ölvun við akstur um 
hábjartan dag í gær. 

VESTFIRÐIR Fjórir sóttu um stöðu 
framkvæmdastjóra Atvinnuþró-
unarfélags Vestfjarða en umsókn-
arfrestur rann út 27. janúar 
síðastliðinn. Fást nöfn umsækj-
enda ekki gefin upp en ráðninga-
stofunni Hagvangi hefur verið 
falið að sjá um viðtöl við umsækj-
endur. Stjórn Atvinnuþróunar-
félagsins tekur ákvörðun um 
ráðninguna.

Framkvæmdastjóranum er 
ætlað að hafa yfirsýn verkefna á 
borð við nýsköpun, atvinnuþróun, 
ferðamál, menntun og rannsóknir 
á vegum félagsins. Í auglýsingu 
um starfið segir enn fremur að 
starfið krefjist virkrar 
stjórnunar og faglegrar forystu. 
Frá þessu var greint á bb.is.  - ovd

Framkvæmdastjóri AtVest:

Fjórir sóttu
um stöðuna

ORKUMÁL „Víða um land er brýn 
þörf á eflingu flutningskerfisins 
og ljóst að efling þess er for-
gangsatriði, umfram margfalt 
dýrari framkvæmdir við færslu á 
loftlínum í jörð,“ segir í ályktun 
aðalfundar Samorku sem fram 
fór á föstudaginn.

Í ályktuninni er vísað til 
mikillar umræðu um jarðstrengi 
og loftlínur til flutnings og 
dreifingar á raforku. Er 
kostnaður sagður sambærilegur 
fyrir flutningsminni mannvirki 
og hafi orkufyrirtæki valið 
jarðstrengi í stað loftlína á 
undanförnum árum. Kostnaður 
við flutningsmeiri jarðstrengi sé 
hins vegar jafnvel margfalt meiri 
en kostnaður við loftlínur. 
Viðbúið sé að slík framkvæmd 
hefði í för með sér verulega 
hækkun raforkuverðs.  - ovd

Jarðstrengir í jörð dýrari lausn:

Flutningskerfið 
forgangsatriði

HÁSPENNULÍNUR Í SKRIÐDAL Samtök 
orku- og veitufyrirtækja vilja efla flutn-
ingskerfið í stað dýrari jarðstrengja. 

MYND/SIGURÐUR ARNARSON

BRETLAND, AP Prófessor við 
arkitektúrháskólann í Kent í 
Englandi hefur verið gagnrýndur 
af starfsbræðrum sínum fyrir að 
leggja óvenjulegt heimaverkefni 
fyrir nemendur sína. Nemarnir 
fengu það verkefni að hanna 
pyntingartæki, tilbúið til notkunar.

Verkefnið var liður í að gera 
nemana næmari fyrir lögmálum 
vinnuvistfræði, sem miðar að því 
að draga úr þreytu og óþægindum. 
„Tillögur verða að vera raunhæfar 
fyrir árið 2008, vinsamlegast engin 
framtíðartól,“ sagði í leiðbeining-
um. Fyrrverandi forseti arkitekta-
deildarinnar sagði verkefnið viður-
styggilegt.  - sh

Óvenjulegt heimaverkefni:

Gert að hanna 
pyntingartæki

MENNING Kvikmynd Ólafs De Fleur Jóhannes-
sonar, The Amazing Truth About Queen 
Raquela, sem frumsýnd var á Kvikmynda-
hátíðinni í Berlín á sunnudaginn fyrir viku, 
vann til Teddy-verðlaunanna í Berlín á 
föstudag.

Teddy-verðlaunin hafa verið veitt á 
Berlínarhátíðinni frá árinu 1980 en myndirnar 
sem koma til greina eru þær sem sýna líf og 
tilveru samkynhneigðra og transgenderfólks á 
einhvern hátt. 

Ólafur De Fleur segir verðlaunin mikinn 
heiður fyrir sig og samstarfsfólk sitt en meðal 
þeirra sem áður hafa fengið þessi verðlaun 
eru Pedro Almodóvar, Gus van Sant og Lukas 
Moodyson.

The Amazing Truth About Queen Raquela 
fjallar um filippseyska stelpustrákinn 

Raquelu sem dreymir um að flytja til Parísar 
og eignast þar gagnkynhneigðan mann. Ólafur 
segist upphaflega hafa ætlað að gera heimild-
armynd en röð tilviljana hafi orðið til þess að 
úr varð kvikmynd. 

„Ég sá þessa stelpustráka í fátækrahverfum 
á Filippseyjum en þeir voru á skjön við 
umhverfi sitt enda klæddar eins og Paris 
Hilton. Ég komst að því að sama munstrið 
einkenndi líf þeirra en myndin er í raun 
ævisaga aðalleikkonunnar Raquelu, sögð með 
ýmiskonar tilbrigðum. Margt er raunverulegt 
en annað leikið og úr verður óvenjuleg blanda,“ 
útskýrir Ólafur. 

Hann á von á því að viðurkenningin verði til 
þess að myndin verði sýnd í bíóhúsum í Evrópu 
og Bandaríkjunum. Hún verður frumsýnd á 
Íslandi þann 29. apríl næstkomandi.  - ve

Mynd Ólafs De Fleur Jóhannessonar vann til Teddy-verðlaunanna á Kvikmyndahátíðinni í Berlín:

Ævisaga Raquelu sögð með tilbrigðum

MEÐ VERÐLAUNIN Arleen Cuevas, Ólafur Jóhannesson, 
Raquela Rios, Kristín Andrea Þórðardóttir og Beverly 
Tanedo á verðlaunaafhendingunni.
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ryksuguvélmennisins:

...ég hreinlega Elska hana 

Varist eftirlíkingarErt þú búin að fá þér eina?

UMRÆÐAN 
Menntamál

Stjórnmál eru í eðli sínu skapandi og frjó-
samur vettvangur. Vandræðagangur 

síðustu vikna hefur yfirskyggt mörg góð og 
skapandi verkefni. Á síðasta menntaráðsfundi 
var kynnt framtíðarsýn fyrir fjóra nýja skóla 
í nýjasta hverfi borgarinnar, Úlfarsárdal. 
Framtíðarsýnin er afrakstur 23ja manna 
starfshóps sem í sátu, auk undirritaðrar, fólk 
úr skólasamfélaginu, frá ÍTR, arkitektar og foreldrar 
framtíðarnemenda skólanna. 

Mikill vilji var fyrir því að fara nýjar leiðir í 
samþættingu skólastarfs og tómstunda, umhverfis-
áherslur voru ríkjandi og eins áhersla á listnám. 

Í kjölfarið hitti meirihluti menntaráðs, undir minni 
stjórn, listamenn og þá sem reynslu hafa af því 
erlendis frá að kenna í skólum sem hafa sköpun að 
leiðarljósi. Við lásum Vegvísi UNESCO um list-
fræðslu og sáum fljótt að með því að taka skrefið enn 
lengra en áður hefur verið gert, gátum við sameinað 
ótal margt af því sem ofarlega er á baugi í skóla-
samfélaginu þessi dægrin. 21. öldin er og verður öld 
hinna skapandi atvinnugreina. Fái börn tækifæri til 

að læra í gegnum sköpun eykur það árangur 
þeirra á öllum sviðum, eflir sjálfstraust 
þeirra, gagnrýna hugsun, frumkvæði og 
sjálfstæði. 

Fjölbreyttar námsleiðir draga fram 
styrkleika hvers og eins barns. Skólarnir 
munu starfa eftir markmiðum aðalnámskrár 
en nálgunin verður að mestu leyti í gegnum 
sköpun nemenda og fer fram í gegnum alla 
listmiðla; tónlist, myndlist, dans, leiklist, 
bókmenntir, handverk, hönnun, menningar-
arfinn, kvikmyndir, margmiðlun og ljós-

myndun. Áhersluþættir til að draga fram sérstöðu 
hvers skóla verða: Listir og lýðheilsa; Náttúra og 
umhverfi; og Læsi, lesskilningur og bókmenntir.

Stórt skref verður stigið í Úlfarsárdal hvað varðar 
samþættingu frístunda og náms. Gert er ráð fyrir að 
frístundirnar verði ekki síður á morgnana en 
eftirmiðdaginn, rými skólans nýtist betur, auðveldara 
verður að bjóða upp á 100% stöður frístundafræðinga 
og starfsfólk með ólíka menntun starfar náið saman. 
Framtíðarsýn fyrir skóla í Úlfarsárdal boðar nýja 
tíma í skólamálum og lýsir djörfung þeirra sem koma 
að fræðslumálum, sem og íþrótta- og tómstunda-
málum hjá Reykjavíkurborg. 

 Höfundur er borgarfulltrúi.

Skapandi skólastarf í Úlfarsárdal

ODDNÝ 
STURLUDÓTTIR 

GUÐMUNDUR ANDRI THORSSON

Í DAG | Úrskurður Samkeppn-
iseftirlitsins um bókaútgáfu

Það er ekki alveg örgrannt um 
að örli á sárindum hjá Páli 

Gunnari Pálssyni, forstjóra 
Samkeppniseftirlitsins, hér í 
blaðinu í gær þegar hann spyr: 
„Eiga neytendur ekki skilið 
samkeppni í bókaútgáfu?“

Þessi spurning hans kemur í 
kjölfar þess að úrskurður 
Samkeppniseftirlitsins um 
samruna JPV og Vegamóta hefur 
verið harðlega gagnrýndur og 
vakið almenna furðu meðal þeirra 
sem starfa í bókaútgáfu: bóka-
útgefenda jafnt sem rithöfunda. 
Páll Baldvin Baldvinsson setti 
fram þungvægar efasemdir um 
úrskurðinn í Kiljunni á dögunum 
sem Páll Gunnar reynir ekki að 
svara, og hefur kannski ekki 
hugsað út í. Þar eru afdrif 
Íslenskrar Orðabókar ekki síst 
áhyggjuefni en vandséð er hvaða 
aðilar hafa bolmagn til að standa í 
þeirri tíma- og fjárfreku iðju að 
halda því þjóðþrifaverki við. 

Aftur á móti er úrskurðurinn 
fagnaðarefni fyrir stórmarkað-
ina, sem nú fá sjálfdæmi um 
verðlagningu á jólabókunum.

Söluandlag eða eitthvað annað?
„Ekki er hægt að fallast á að 
almenn markaðslögmál eigi ekki 
við á bókamarkaði“, segir Páll 
Gunnar í grein sinni í gær – mikil 
ósköp – en eru „almenn markaðs-
lögmál“ ekki einmitt það: almenn? 
Og hegða sér á ólíkan máta eftir 
eðli vörunnar hverju sinni. Bók er 
vissulega vara á markaði og er 
kannski meira að segja „sölu-
andlag“ eins og starfsmenn 
Samkeppniseftirlitsins nefna 
gripinn. En það segir ekki alla 
söguna. 

Leyndarmálið þeirra hjá Sölku 
er önnur vara en greinasafn eftir 
Halldór Laxness – útgáfa á 
Íslenskri Orðabók er undirorpin 
öðrum sjónarmiðum en á 
Galdrastelpunum. 

Þegar Páll Gunnar spyr hvort 
neytendur eigi ekki skilið 

samkeppni í bókaútgáfu gerir 
hann því skóna að neytendur hafi 
ekki búið við slíka samkeppni 
fyrr en nú; og gefur sér jafnframt 
að samkeppni verði fyrir bí ef til 
er stórt og öflugt forlag. Hann 
virðist standa í þeirri trú að 
bókamarkaðurinn sé kaka og 
undir honum sjálfum komið að 
skipta henni réttlátlega.

Starfsmenn Samkeppniseftir-
litsins virðast telja að vörueigin-
leikar bóka geri þær eins og 
Seríós („söluandlag“). Er það nú 
víst? Allir Seríóspakkar eru eins 
en markaðsetning á bók snýst um 
sérleik hverrar bókar – eitthvað 
sem kenna má við „áru“; hið 
andlega fremur en andlagið. Milli 
síðna á bók liggja hugsanir í 
dvala. Þessar hugsanir, persóna 
höfundar, andrúmsloftið í 
samfélaginu, auglýsingar og 
flókið samspil ótal þátta gefa 
bókunum þá „áru“ sem ræður 
úrslitum um gengi hennar. Og 
líka forlagið sem gefur hana út og 
yfirbragð þess. 

Hver er vandinn?
Fjöldi forlaga og fjöldi titla – og 
salan – bendir til þess að 
íslenskur bókmarkaður sé býsna 
opið kerfi, til dæmis í saman-
burði við matvörumarkaðinn.

Að undanförnu hafa komið 
fram öflug lítil forlög þar sem 
starfað er af þekkingu og 
metnaði, nú síðast forlagið Opna 
á vegum Sigurðar Svavarssonar 

og Guðrúnar Magnúsdóttur sem 
ætla að sérhæfa sig í óskálduðum 
bókum og er ástæða til að vænta 
mikils af þeim. Illugi Jökulsson 
fór glæsilega stað með sitt forlag 
fyrir jólin, Hjálmar Sveinsson 
líka og á Akranesi gefur Kristján 
Kristjánsson út Gyrði og Böðvar 
og fleira gott af alúð og kunnáttu. 
Við höfum fylgst með því 
hvernig Sölku-forlagi Hildar 
Hermóðsdóttur hefur rólega 
vaxið ásmegin og uppskar um 
síðir ríkulega með bók um mikið 
Leyndarmál. Ævintýrið um Bjart 
þekkja flest, þar byggði Snæ-
björn Arngrímsson upp öflugt 
forlag með því að leggja rækt við 
það sem fór framhjá þeim stóru: 
Vaka-Helgafell afþakkaði Harry 
Potter („engar myndir, alltof 
langt“) og hjá Máli og menningu 
var fólk líka úti á þekju en 
Snæbjörn skynjaði eitthvað 
þarna, rétt eins og hann gerði 
nokkru síðar varðandi da Vinci-
lykilinn – og ýmsa íslenska 
höfunda.

Og þegar Jóhann Páll 
Valdimarsson og fjölskylda fóru 
af stað með sitt JPV-forlag höfðu 
þau ekki mikið annað en hið 
margfræga forleggjaranef, 
trúnað margra höfunda og mikla 
þekkingu á íslenskum bókamark-
aði.

Hér er kraðak af forlögum. Og 
ekkert sem bendir til að afl eins 
standi öðrum fyrir þrifum. Þvert 
á móti: það kann að vera að ein 
stöndug og öflug bókaútgáfa hafi 
margfeldisáhrif í þá átt að gera 
bókmenntavettvanginn líflegri.

En þegar maður sér hugleið-
ingar Páls Gunnars um þann 
mikla gróða sem sé í gömlum 
lagerum og möguleika rithöf-
unda til að semja við nýja 
forleggjara verður manni á að 
hugsa: eiga íslenskir neytendur 
ekki skilið úrskurði frá Sam-
keppniseftirlitinu sem byggðir 
eru á þekkingu á úrskurðarand-
laginu?

Samkeppni og bókaútgáfa

Nóg pláss við hliðina á mér
Ögmundur Jónasson fór mikinn í 
Silfri Egils í gær og gagnrýndi fyrir-
komulag þáttarins í annað sinn. Síð-
ast þegar hann var gestur Egils varp-
aði hann fram þeirri spurningu hvort 
það stæðist lög að brjóta þáttinn 
upp með auglýsingahléum og í gær 
gagnrýndi hann Egil fyrir að bjóða 
Geir H. Haarde í einkaviðtal þegar 
nóg pláss hefði verið fyrir ráðherrann 
í sætinu við hliðina á Ögmundi. Það 
verður spennandi að sjá hvort 
Egill þorir að bjóða Ögmundi 
í þáttinn aftur. 

Fegurri þingmenn
Íslenskir karlar flykkjast nú 
í fegrunaraðgerðir 
sem aldrei fyrr. 

Greint var frá því í Fréttablaðinu í 
gær að vinsælast væri að menn létu 
fjarlægja ástarhandföngin svokölluðu 
eða björgunarhringinn sem þykir ekki 
til prýði. Í helgarblaði DV var ítarlegt 
viðtal við þingmanninn Grétar Mar 
Jónsson sem hefur misst heil 
60 kíló og er nýkominn úr 
aðgerð þar sem slöpp húð 
og síðuspik var fjarlægt. 
Hvort þetta er byrjunin á 
allsherjar útlitsbreytingu 
íslenskra alþingismanna 

er erfitt að segja 
til um en eflaust 
þora fæstir að 
kasta af sér 
björgunar-
hringnum.

Engar fréttir?
Margir ráku upp stór augu þegar þeir 
kveiktu á sjónvarpinu í gær til að 
horfa á kvöldfréttir Ríkissjónvarpsins. 
Þar var enginn Bogi og engin Elín 
Hirst heldur bara tónlistarmyndband 
með söngkonunni Björk. Þegar 
Fréttatíminn byrjaði eftir dúk og disk 
kom í ljós að tölvukerfið í Efstaleitinu 
hafði bilað og allt var í volli. Þótt 
Björk sé fín söknuðu margir þess 
að sjá ekki afsakið hlé-merkið á 

skjánum – já eða bara stillimynd-
ina sem sést svo sjaldan og 

hefði kórónað nostalgíu 
helgarinnar sem náði 
hámarki í rafmagnsleysinu 
í miðborginni á föstu-
dagskvöld. 

 thorgunnur@frettabladid.isN
iðurstöður viðamestu og metnaðarfyllstu skipu-
lagssamkeppni sem haldin hefur verið á Íslandi 
liggja fyrir. Enginn þeirra sem þátt tók í sam-
keppninni um skipulag Vatnsmýrar skilaði, 
þegar upp var staðið, tillögu sem gerði ráð fyrir 

miðbæjarflugvellinum í Reykjavík. Þó var keppnin lögð upp 
þannig að þátttakendum var í sjálfsvald sett hvort þeir gerðu 
ráð fyrir að flugvöllurinn yrði um kyrrt í Vatnsmýri eður ei. 
Einum þeirra 136 sem skilaði tillögum þótti hugmyndin um 
miðbæjarflugvöll góð í fyrstu en hvarf svo frá henni á seinni 
stigum. Hinum 135 þótti flugvallarhugmyndin vond frá upp-
hafi.

Vinningstillagan er að sönnu athyglisverð og rétt er það sem 
bent hefur verið á að hægt er að byrja að vinna í samræmi við 
hana meðan flugvöllurinn er enn í Vatnsmýri.

Næsta skref hlýtur þó að vera að taka ákvörðun um það 
hvort næsta aðalskipulag skuli vera í samræmi við vinnings-
tillögu skoska arkitektsins Graeme Massie, og félaga hans, 
eða á einhvern allt annan veg. 

Ekki verður því undan vikist að taka ákvörðun um framtíð 
flugvallarins. Það er einfaldlega ekki hægt að ýta þessari 
ákvörðun á undan sér öllu lengur. Jafnljóst er að sú ákvörðun 
verður ekki tekin af þeim meirihluta sem nú ræður ríkjum í 
Reykjavík. Hann er nefnilega í gíslingu Ólafs F. Magnússonar 
í flugvallarmálinu. Samt virðist vera meirihluti innan meiri-
hlutans um að flugvöllurinn víki og ljóst er að meirihluti er 
innan minnihlutans um málið, ef ekki beinlínis einhugur. 

Vinningstillagan styður raunar mjög við þá hugmynd að 
flytja innanlandsflugið til Keflavíkur. Möguleikinn á að stytta 
leiðina þangað með tengingu yfir Álftanes virðist að minnsta 
kosti liggja ákaflega beint við.

Spurningin um flugvöllinn í Vatnsmýri varðar framtíð 
Reykjavíkur og Reykvíkinga og hún varðar ekki síður framtíð 
þeirra sem búa fjærst höfuðborginni og reiða sig á flugið í 
ferðum sínum til og frá Reykjavík. Spurningin um framtíð 
flugvallarins er pólitísk og skiptir mun meira máli en spurn-
ingin um það hvort gamli góði Villi ætli að verma borgar-
stjórastólinn í nokkra mánuði, eða einhver annar. Það er því 
algerlega óásættanlegt að flugvallarmálið verði í pattstöðu 
næstu tvö árin, nánast að segja í gíslingu eins manns sem er 
borgarstjóri í eitt ár.

Ef spurningunni um framtíð Vatnsmýrar er svarað á þann 
veg að flugvöllurinn eigi að vera þar áfram þarf að hugsa 
skipulagið þar algerlega upp á nýtt. Vera kann að hægt verði 
að einhverju leyti að styðjast við vinningstillögu Massie og 
félaga en líklegra er þó að nauðsynlegt verði að byrja á byrj-
uninni og efna til samkeppni um skipulag Vatnsmýrarinnar 
með flugvellinum, hvort heldur sem er óbreyttum eða minnk-
uðum. Og þá var nú flugeldasýningin í vikunni sem leið til 
lítils.

Mestu máli skiptir að heil hugsun sé í skipulagi höfuðborg-
arinnar. Reykjavík hefur liðið nóg fyrir óheildstæða hugsun í 
skipulagsmálum undanfarna áratugi. 

Niðurstöður í samkeppni um skipulag Vatns-
mýrar kalla á ákvörðun um framtíð flugvallarins.

Og hvað svo?
STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR SKRIFAR





SelfossAusturver Furugrund Grafarholt Hafnarfjörður Hamraborg Hringbraut Hverafold Nóatún 17 Rofabær Smáralind

Verslanir Nóatúns 

Ýsa í thai green curry 998kr. kg.

Fiskivikan
mikla!

Þorskflök
roð- og beinlaus Þú sparar 300 kr.

998 kr.
kg

Ýsa í
koníaks- og humarsósu 998kr. kg.

Keiluflök
roð- og beinlaus 998kr. kg.

Saltfiskréttur
að hætti Börsunga 998kr. kg.

Steinbítur
með karrý og banönum 998kr. kg.

Ýsa  í raspi 1.098kr. kg.

Ýsa  með frönsku
sinnepi og graslauk 998kr. kg.

Sjóbleikjuflök
country 1.298kr. kg.



Glæsileg heimasíða noatun.is
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Langa
roð- og beinlaus

998
Þú sparar 300 kr.

kr.
kg.

Nú geta allir sannir sælkerar 
tekið gleði sína því Fiskrétta-
bæklingur Nóatúns er kominn út 
stútfullur af ferskum,  framandi 
og gómsætum uppskriftum.

...og úrvalið í fiskborðinu hefur 
aldrei verið meira og ferskara.

Skötuselur
bein- og roðlaus

1.998
Þú sparar 400 kr.

kr.
kg.

Laxasteik
með lime og kóríander

1.198
30% afsláttur

kr.
kg.

Laxaflök
beinhreinsuð 1.298kr. kg.

Steinbítur
í mango curry 998kr. kg.

Steinbítsflök
marineruð 998kr. kg.

Stórlúða
með hvítlauk og rósmarín 1.698kr. kg.
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timamot@frettabladid.is

MERKISATBURÐIR
1878 Alþýðuskólinn í Flensborg 

í Hafnarfirði er stofnaður. 

1885 Snjóflóð fellur á fjórtán 
íbúðarhús á Seyðisfirði og 
grandar tuttugu og fjórum 
mönnum. 

1910 Tuttugu manns farast í 
snjóflóði í Hnífsdal. 

1930 Clyde Tombaugh finnur 
Plútó þegar hann skoðar 
myndir sem hann tók í 
janúar sama ár. 

1930 Elm Farm Ollie er fyrsta 
kýrin sem flýgur í flug-
vél og er mjólkuð í 
háloftunum. 

1934 Sjúkrahús Hvíta bandsins 
í Reykjavík er vígt. 

1959 Vitaskipið Hermóður ferst 
undan Reykjanesi með 
tólf manna áhöfn.  

Þennan dag árið 1875 hófst eldgos í Sveina-
gjá á Mývatnsöræfum. Talið er að það hafi verið 
undanfari Öskju-
gossins sem hófst 
29. mars sama ár 
í Dyngjufjöllum. 
Það er með mestu 
náttúruhamförum 
sem átt hafa sér stað 
frá því land byggð-
ist. Upphaf vestur-
fara Íslendinga er 
oft rakið til þeirra. 
Öskjugosinu fylgdi 
ógurlegt öskufall 
sem eyddi nær öllum 
jörðum á Jökuldal 
og olli skaða á um 200 jörðum á landinu, enda 
varð miðhluti Austurlands sem gulgrá eyðimörk 

yfir að líta. Askan dreifðist líka yfir til Noregs og 
jafnvel alla leið til Svíþjóðar. 

Í ársannál Ísafold-
ar sem birtist í febrú-
ar 1876 kemur fram 
að á Mývatnsöræfum 
gerði hverja goshríð-
ina annarri meiri það 
sem eftir var vetrar 
1875 og leið skammt 
á milli. Síðan urðu 
gosin strjálli og bar 
ekki mikið á þeim 
fram eftir sumrinu. Þá 
efldist eldurinn aftur 
er leið á sumarið og 
kom upp á nýjum 

stöðum þar á fjöllunum. Mun hann ekki hafa 
verið með öllu lagstur niður um árslokin.

ÞETTA GERÐIST : 18. FEBRÚAR 1875

Eldur er uppi á Mývatnsöræfum
HALLGRÍMUR HELGASON 

RITHÖFUNDUR ER 49 
ÁRA.

„Tíminn er skrítinn 
fugl og flýgur alltaf 
áfram en lítur samt 

við og við um öxl.“

Hallgrímur er einn af þekktustu núlifandi skáld-
sagnahöfundum Íslands auk þess að vera 

myndlistarmaður og þjóðfélagsrýnir. 

AFMÆLI

Sveinn Halldór Guðmars-
son fréttamaður er þrjátíu 

og fjögurra ára í dag. 

Arnar Eggert Thoroddsen 
tónlistargagnrýnandi er þrjá-
tíu og fjögurra ára í dag. 

Arnbjörg Sveinsdóttir al-
þingismaður er fimmtíu og 

tveggja ára í dag.

Stefán Jón Hafstein, starfs-
maður Þróunarsamvinnu-
stofnunar Íslands í Namibíu, 
er fimmtíu og þriggja ára í 
dag. 

Herdís Þorgeirsdóttir 
prófessor er fimmtíu 
og fjögurra ára í dag. 

Ingibjörg Pálmadótt-
ir, fyrrverandi ráðherra, er 
fimmtíu og níu ára í dag. 

Leikskólamálin hafa verið Heiðdísi 
Gunnarsdóttur hugleikin allt frá því hún 
útskrifaðist sem fóstra tæplega tvítug 
að aldri. Nú rúmum fjörutíu árum síðar 
hefur hún látið af störfum eftir farsæl-
an feril, lengst af á Selfossi og nú hin 
síðari ár í sveitarfélaginu Árborg. 

„Ég hef búið á Selfossi síðan 1965. 
Byrjaði að vinna þar sumarið 1966 
í föndurskóla fyrir sex ára börn á 
vegum kvenfélagsins. Svo var ég með 
sumarleikskóla 1967. Fyrsti leikskólinn 
á Selfossi á ársgrundvelli var stofnaður 
1968 og fyrir tilstuðlan kvenfélagsins 
sem rak hann með aðstoð hreppsins. 
Í fundargerðum félagsins frá þessum 
tíma kemur fram að konurnar töldu 
að setja þyrfti á stofn leikskóla fyrir 
börnin. Mér finnst það eftirtektar-
vert. Þær höfðu ekki foreldrana í fyrir-
rúmi heldur börnin, þannig að þetta var 
framsækið hjá þeim.“ 

Heiðdís ólst upp í Hveragerði en fór 
snemma þaðan, fyrst í Kvennaskólann 
og svo Fóstruskólann. Fyrstu skref-
in sem fóstra tók hún á Siglufirði um 

sumar en fljótlega lá leiðin til Selfoss 
og frá 1. apríl 1968 veitti hún leikskól-
anum þar forstöðu. Þannig var það í 
tíu ár. Þá tók við starf dagvistarfull-
trúa sem breyttist síðan í leikskólafull-
trúa. Því fylgdi yfirumsjón og eftirlit 
með faglegu starfi og rekstri leikskól-
anna í sveitarfélaginu. Því hefur hún 
sinnt fram að þessu og umfangið allt-
af verið að aukast. „Nú erum við komin 
með sjö leikskóla,“ upplýsir hún. „Enda 
hefur íbúum sveitarfélagsins fjölgað, 
síðan ég byrjaði, frá því að vera tæp-
lega 2.000 manns upp í 7.600, bæði með 
sameiningu sveitarfélaga og fjölgun 
fólks á svæðinu.“ En hvað finnst henni 
mikilvægast af því sem áunnist hefur í 
leikskólamálum á tímabilinu?

„Mér finnst mest um vert hvað 
viðhorf ráðamanna til leikskóla hafa 
breyst. Ég man þegar leikskólarnir áttu 
að fara í Félagsmálaráðuneytið. Það 
mundi engum detta í hug núna. Það var 
mikil barátta meðal leikskólakennara þá 
að halda honum innan menntamálanna 
þar sem hann á heima. Það tókst. Upp 

úr því hefur hagur hans vænkast. Álit 
karlmanna á leikskólum hefur mikið lag-
ast með tímanum. Þeir sögðu stundum: 
„Ekki þurfti ég á leikskóla að halda og 
hef þó komist til manns.“ Auðvitað hafa 
orðið miklar breytingar á þessum tíma 
með aukinni atvinnuþátttöku kvenna. 
En leikskólinn er kominn á ágætan sess 
og þarf að halda þeim sessi.“

Heiðdís var í stjórn Félags leikskóla-
kennara um tíma og formaður 8. deildar 
sem er á Suðurlandi. Henni hefur alltaf 
verið annt um stéttina. Ánægjulegt segir 
hún að hafa fengið að fylgjast með ung-
viðinu vaxa úr grasi í Árborg í fjóra ára-
tugi og einnig fylgjast með uppbyggingu 
leikskólanna þar. En hvað tekur hún sér 
fyrir hendur núna? „Ég hef verið með 
námskeið bæði fyrir leikskólakennara 
og foreldra sem nefnist Uppeldi sem 
virkar. Það er á vegum sveitarfélags-
ins. Ég var fengin til að leiðbeina þar 
ásamt fleirum. Svo er ég bara að lesa 
jólabækurnar!“

gun@frettabladid.is 

HEIÐDÍS GUNNARSDÓTTIR LEIKSKÓLAFULLTRÚI:  LÝKUR 40 ÁRA FARSÆLUM FERLI

Viðhorfsbreyting ráðamanna 
til leikskólans mikilvægust

HEIÐDÍS GUNNARSDÓTTIR. „Leikskólinn er til fyrir börnin en ekki foreldrana. Því má aldrei gleyma,“ segir hún.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
dóttir, systir og mágkona,

Rebekka Ingvarsdóttir
starfsmannastjóri,
Smárarima 69, Reykjavík 

verður jarðsungin frá Bústaðakirkju fimmtudaginn 21. 
febrúar kl. 13.00.

Einar  Ágúst Kristinsson
Ingvar Örn Einarsson

Anna Kristrún Einarsdóttir
Ingvar Þorsteinsson      Steinunn G. Geirsdóttir
Bergljót Ingvarsdóttir    Bjarni Eyvindsson
Ásta Ingvarsdóttir       Brynjólfur Eyvindsson
Þorsteinn Ingvarsson   Ragna Gústafsdóttir
Geir Örn Ingvarsson    Hallveig Ragnarsdóttir

Elskulegur, ástkær faðir okkar, tengda-
faðir, bróðir, afi og langafi,

Eggert Ólafsson
Skarðshlíð 23e, Akureyri,

sem lést á heimili sínu fimmtudaginn 7. febrúar, verður 
jarðsunginn frá Glerárkirkju þriðjudaginn 19. febrúar 
kl. 14.00.

Sigurlaug Anna Eggertsdóttir Bergvin Jóhannsson
Steinunn Pálína Eggertsdóttir Jóhann Jóhannsson
Stefán Eggertsson
Elín Valgerður Eggertsdóttir   Hilmar Stefánsson 
Sigurður Grétar Eggertsson   Rósa Helgadóttir 
Kristín J. Swan 
afa- og langafabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir og amma,

Hrafnhildur Gísladóttir

lést miðvikudaginn 6. febrúar.

Útför hennar fer fram frá Grensáskirkju 
þriðjudaginn 19. febrúar kl. 15.00.

Sturla Sighvatsson
Björg Sighvatsdóttir   Ólöf Ósk Þorsteinsdóttir
Skúli Sighvatsson   Vassanta Idmont
Markús Idmont Skúlason
Sighvatur Snæbjörnsson

Ljósmyndasafn Akraness 
fagnaði fimm ára afmæli í 
lok desember á síðastliðnu 
ári. Af því tilefni var fagnað 
fyrir skömmu með sérstakri 
dagskrá í Svöfusal á Bóka-
safni Akraness. 

Við athöfnina afhenti Atli 
Marinósson, vélfræðingur 
í Reykjavík, safninu mynd-
ir úr eigu móður sinnar, 

Hansínu Guðmunds dóttur 
sem fæddist árið 1913 og 
lést árið 2001. Einnig afhenti 
Grundaskóli myndir úr starfi 
skólans, þá sýndi Sigurjón 
Jósefsson brot úr kvikmynd 
um sögu Akraness á 20. öld. 
Fjölmennt var á safninu 
þegar Skagamenn fögnuðu 
þessum skemmtilega áfanga 
ljósmyndasafnsins. 

Myndarlegt safn 
á Skaganum

LIFANDI MINNING Ljósmyndasafn Akraness fagnaði fimm ára tíma-
mótum með dagskrá fyrir skömmu.



HEIMILI  HEILSA  HÚS  BÖRN  NÁM  FERÐIR  MATUR  BÍLAR  TÍSKA  GRÆJUR  ATVINNA  TILBOÐ  VINNUVÉLAR O.FL.

Það logar enn á tékkneskum jólakúlum í Árbæn-
um, en Guðríður Guðjónsdóttir íþróttakennari 
kallar það vetrarskraut úr því hátíðin er liðin.

„Við gömlu Framstúlkurnar í saumaklúbbi til 23 ára 
fórum í helgarferð til Prag og keyptum þar alveg 
lifandis helling af skrauti úr hvítmáluðu gleri; bjöllur, 
engla og kertakúlur,“ segir Guðríður Guðjónsdóttir, 
þjálfari kvennaliðs Fylkis í handbolta, þar sem hún 
er enn í sigurvímu eftir óvænt úrslit liðinnar viku 
þegar Árbæjarliðið lagði Valsstúlkur og uppskar 
úrslitaleik við Stjörnuna í bikarkeppni kvenna í hand-
knattleik, þann fyrsta í sögu félagsins.

„Það var mikið Öskubuskuævintýri og nokkuð sem 
enginn bjóst við, en stelpurnar í Fylki eru seigar. Þær 
koma hingað stundum í mat og súkkulaðiköku og tala 
þá náttúrlega allar um Guðríði og kertin,“ segir Guð-
ríður hlæjandi, en sjaldnast er kveikt á kertastjökum 

á heimilinu án þess að þar logi tugir sprittkerta.
„Ég er rosaleg kertakona og hefur mikið verið gert 

grín að jólunum hjá mér þegar kveikt er á minnst 
hundrað sprittkertum um allt hús. Heimilið er prýtt 
mörgum skrautmunum, en ég er veikust fyrir kerta-
stjökum. Kúlurnar frá Prag eru mér kærastar núna og 
ég gat ómögulega hugsað mér að pakka þeim niður 
eftir jólin. Dóttir mín stakk þá upp á þeim sem 
vetrarskrauti og þannig verður það, þótt ég gefi þeim 
eflaust frí yfir bjartasta sumartímann,“ segir Guðríð-
ur sem síðastliðin 22 ár hefur kennt íþróttir við Fjöl-
brautaskólann í Ármúla.

„Kerti finnst mér hlýleg og gefa umvefjandi birtu 
og yl í húsið. Það er eins með kertastjaka mína og jóla-
skrautið sem kúrir í sjö stórum kössum á háa loftinu, 
að hver hlutur hefur verið vandlega valinn, en ég á 
orðið flest sem mig langar í. Fallegir kertastjakar 
halda þó vísast áfram að tosa í mig, en þá hef ég að 
tékknesku kúlunum að hverfa.“ thordis@frettabladid.is

Guðríður Guðjónsdóttir 
hefur tekið ástfóstri við 

handmálaðar kertakúlur 
frá Prag og ákvað að leyfa 
þeim að standa áfram til 

upplyftingar og yndisauka 
þótt jólin hafi formlega 

kvatt í janúar.
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Vetrarskraut frá Prag

GÓÐUR GESTA-
SPRETTUR
Stefán Ingi Óskarsson 
kann nokkur einföld 
ráð til að gera heimilið 
fínt á stuttum tíma.
HEIMILI 2

DRIFHVÍTT EÐA 
DJARFT
Kíkt á rúmfataúrvalið í 
þremur verslunum.
HEIMILI 3
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Ef boðið er til mannfagnaðar og allt er í drasli, 
þá getur góður gestasprettur reddað málunum.

„Ef lítill tími er þar til gestirnir koma, þá er auðvitað 
langbest að draga fyrir gluggatjöld og lækka ljósin. 
Eða kveikja bara á kerti. Það er fljótlegasta lausnin 
ef húsráðendur eru alveg í bullinu,“ segir Stefán Ingi 
Óskarsson og hlær en hann er framkvæmdastjóri 
Gæðavara, sem selur hreinlætisvörur frá Evans, og 
hefur starfað sem hreinlætisráðgjafi fyrir fyrirtæki, 
stofnanir og heimili í átján ár.

Að öllu gamni slepptu segir Stefán að hægt sé að 
ná ótrúlegum árangri í þrifum á aðeins 20 til 25 
mínútum. „Mikilvægast er þá að byrja á forstofunni. 
Hana verður að taka til, svo gestirnir geti gengið 
beint inn án þess að vaða yfir yfirhafnir og skó-
fatnað. Það skapar yfirleitt vellíðan hjá gest-
komandi.“

Stefán segir síðan gott að taka næst fyrir stofu og 
borðstofu. Raða þar púðum séu þeir til staðar og fjar-
lægja allt lauslegt drasl, sérstaklega kringum svæðið 
þar sem gestirnir koma til með vera. Gott sé að 
þurrka ryk af ljósi fyrir ofan borðstofuborð þar sem 
gestir skoði þau gjarnan, ekki síst ef þau eru flott.

„Síðan skiptir máli að yfirfara vel baðherbergið. 
Því ef baðherbergi er skítugt hugsar fólk með sér að 
allt annað hljóti að vera það líka,“ segir Stefán með 
áherslu og bætir við að Protect sé kjörið hreinsiefni 
inni á baðherbergið. Það virki á klósett, sturtu, vask, 
blöndunartæki og spegla. „Svo er tilvalið að nota 
nokkrar tuskur í mismunandi litum til skiptanna, svo 
sýklarnir berist ekki á milli svæða, og einnota pappír 
á salernisskálina.“

Stefán mælir einnig með því að rennt sé yfir gólf 
hafi menn tíma aflögu, en til þess henti örtrefja-

moppur með áfastri sprautugræju. Þá sé lyktareyðir 
tilvalinn til að losna við steikingarlykt úr eldhúsi og 
aðra ólykt og svo gagnist hreinsiefnið Est Em nánast 
á hvað sem er. Þar gildi líka sú regla að hafa nokkrar 
tuskur í ólíkum litum til skiptanna; nota eina á gler 
og slíkt, aðra á borð og þá þriðju á hurðarhúna og í 
kringum slökkvara. „Svo er einfaldast að loka inn í 
hjónaherbergi og barnaherbergi. Þangað á enginn 
erindi nema húsráðandi. það er þó í lagi að búa um 
og breiða yfir, ef einhver vill skoða,“ segir Stefán og 
bætir við að algjör óþarfi sé að hafa áhyggjur af 
rykugum gluggakistum og myndarömmum. Fæstir 
skoði slíkt. roald@frettabladid.is

Hreint og fínt á nóinu

Stefán Ingi Óskarsson, t.h., ásamt Þráni Sigurbjörnssyni hjá 
Ræstingaþjónustunni, sem annast dagleg þrif, aðalhreingern-
ingar og fleira.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Kaffikanna verður að vera til á öllum heimilum því þótt þú 
drekkir ekki kaffi sjálfur verðurðu að geta boðið gestum upp á 
molasopa.

Eigum gríðarlegt úrval af 
tröppum og fylgihlutum

Það flottasta og besta í dag!!

Opnunartími:
Mánudag - föstudag
12.00 - 18.00

Magnaða moppuskaftið
Dagar skúringafötunnar eru taldir Alltaf tilbúið til notkunar

Gólfin þorna á augabragði

Fljótlegt og þægilegt

Sölustaðir:
Húsasmiðjan - Byko - Pottar og prik Akureyri - Áfangar Keflavík - Fjarðarkaup - Parket og gólf - 
Eyjatölvur - Miðstöðin Vestmannaeyjum - Litabúðin Ólafsvík - Skipavík Stykkishólmi -  Rými -
SR byggingavörur Siglufirði - Rafsjá Sauðárkróki - Nesbakki Neskaupsstað - Núpur Ísafirði -
Vélaleiga Húsavíkur. Heildsöludreifing: Ræstivörur ehf.

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Tjáðu þig!

Viltu sýn’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

Stæsta
bloggsamfélagið!

Yfir 150.000
notendur!
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Drifhvítt eða rósótt, bleikt með 
blúndum eða silkiefni í svörtu. 
Úr vöndu er að ráða þegar 
rúmföt skulu valin. 

Gaman er að eiga fallegt á rúmið 
og geta skipt um eftir þörfum og 
skapi. Sumir vilja gamaldags, 
rómantísk rúmföt, helst útsaumuð 
eða með milliverki, hjá öðrum ná 
tískustraumarnir inn í svefn-
herbergin og upp í rúm. En rúmföt 
eiga ekki bara að vera falleg. 
Þægindin skipta ekki minna máli. 
Eftir erfiðan dag er dásamlegt að 
svífa inn í draumana innan um 
mjúkt og þægilegt sængurlín 
hvort sem það er drifhvítt eða í 
djörfum litum. Sængurföt fást úr 
nokkrum tegundum taus. Það 
algengasta er bómullin sem til er í 
ótal gæðaflokkum. Silkidamask er 
sígilt líka og sumir vilja bara 
lungamjúkt Lyocell-efni sem 
unnið er úr viði og er með 
silkiáferð.  - gun

Svart bómullarsett 
með áþrykktu, fínlegu 
mynstri í Rúmfatalagernum og 
kostar aðeins 1.490 krónur.

Drifhvítt eða djarft

Aga Pantus er nafnið á þessu 
mynsti frá Lauru Ashley. Efnið 
er bómull. Settið er á 11.300 
krónur í verslun Lauru Ashley 

í Faxafeni.

Rúmfatalagerinn heitir ekki Rúmfatalagerinn 
fyrir ekki neitt. Þar er sængurfatnaður með ótal 
mynstrum og í ólíkum gæðaflokkum. Þetta er 
með þrykktu mynstri í nútímalegum stíl. Settið 
kostar 1.990 krónur. 

Gyllt er elegant. 
Silkidamask fæst í 
mörgum litum hjá 
Verinu í Glæsibæ og 
settin eru á 8.900 til 
12.500 krónur.

Mynstrið er ofið í 
rauðu Lovel-rúm-
fötin sem fást hjá 
Lauru Ashley. Þau 

eru úr bómull. Sett 
með einu kodda-

veri er á 10.500 
krónur. 

Vatnaliljan heitir þetta 
mynstur. Efnið er 
bómullarsatín og settið 
fæst hjá Verinu í Glæsibæ 
á 9.500 krónur. 

Hjá Lauru Ashley í Faxa-
feni eru öll sængurföt 
úr bómull. Tvö kodda-
ver eru yfirleitt fáanleg 
með hverju sængur-
veri, annað stórt með 
blúndum í kring, hitt 
minna um sig en með 
meiri skreytingum. 
Þetta kremaða sett 
kostar 11.500 krónur. 
með einu koddaveri.
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Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is

Gæði, ending, góð þjónusta

Skólavörðustíg 21a
Njálsgötumegin
S. 551 4050

Sængur og koddar 
á góðu verði
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Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



BÍLAR &
FARARTÆKI

TOYOTA HILUX TURBO 4WD D/C SR-
5 38“ Árg 6/98 ek 158 þ. raflæsing 
aftan og framan aukatankur. Verð 1.690 
Rnr:162463

Bílalind
Vagnhöfði 9, 110 Reykjavík

Sími: 580 8900
www.bilalind.is

MMC Pajero V6 Langur, árg. 3/1998, ek. 
179 þús. Fæst gegn yfirtöku á láni kr 
930 þús. afborgun 23 þús. á mán. Verð 
990 þús. Mjög fallegur bíll. Uppl síma 
517 1111 www.bilaborg.is

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

Til Sölu Nýr Suzuki Grand Vitara Disil 
Luxery með öllum búnaði verð kr 
3.350.000.- möguleiki á bílaláni kr 
3.150.000.- og kr 200.000.- út. Skoðum 
skipti á ódýrari. Upplýsingar á Bílasölu 
Reykjavíkur 587-8888 og 860-1998.

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.

Sími: 587 8888
www.br.is

MMC PAJERO TURBO DÍSEL árg.’98, ek 
200.þ km, Ssk. 7 Manna, Dráttarkúla, 
Stigbretti, Góður bíll, Verð 950 þ. 
TILBOÐ 695 þ. stgr. Nánari uppl á www.
arnarbilar.is rn: 110934 S. 567 2700

Arnarbílar ehf
Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

Ford F350 King Ranch 4X4, 
árg.2006, ek.35þús.kr, Sjálfsk. Filmur, 
Fjarlægðarskynjarar, Topplúga, Leður og 
fl. Dísel, Verð 4350þús.kr, áhv.3325þús.
kr. Gullfallegur bíll!!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Netbílar.is stórlækka þinn sölukostn-
að. Aðeins eitt verð kr. 29.900 m/vsk 
fyrir þitt ökutæki. Kynntu þér málið á 
Netbilar.is Verðvernd í bílasölu.

Audi A4 Quattro árg. ‘07 ek. 17 þús. 
Leður og sóllúga. Verð 4290 þús. Tilboð 
3900 þús. stgr. eða 400 þús. út og 
yfirt. á 3500 þús. fyrsta afb. 1/04/08 
S. 821 4068.

Ford F350 Lariat 6,0 Diesel árg 2006 
ekinn 27Þ km Góður bíll.verð 3200 + 
VSK.S:898-2811.

Fyrsti Gjaldagi í MAÍ
Mmc Lancer. Árg. 06/’04. Ek. 42 þ. Sk. 
09, 1600 vél. Ssk., Abs, álfelgur + vdekk, 
100% lán. s. 661 8185.

Fyrsti Gjaldagi í mai
Mmc Grandis. Árg. 11/’05. Ek. 27 þ. ssk. 
Sk. 09, 7 manna, álfelgur + vdekk, Cd, 
100% lán. S. 661 8185.

Diesel Station
Ford Mondeo Ghia. Árg. 09/’05, Ek.56 
þ., ssk., 2.0 L vél, Abs, Cd, álfelg, sk. 09, 
100% lán. S.: 897 2425.

BMW 530xi ‘06. Fjórhj.drifinn, sjálfskipt-
ing, leðurinnr., sóllúga, 10 hátalara HiFi, 
allt rafdrifið o.fl. V. 6,4m. s: 6900490

Corolla ‘97, hvítur, beisk. 5 d. XLI, sum-
ard. Góður skólabíll V 195 þús s. 660 
3853

SKODA FABIA 2001, ekinn 80 þkm, 
fæst gegn yfirtöku 520þ. FORD FOCUS 
station, 2003 ekinn 55 þkm ásett verð 
1150 þ, fæst á 990 áhvílandi 800 þ. 
Uppl. í síma: 6622883

 0-250 þús.

Til sölu Lancer 4WD 93 á 50 þ 
s8997886

Toyota Corolla GLI, árg. 1994. Ekinn 
147.000 km. Beinskiptur, nýleg nagla-
dekk, búið að skipta um tímareim, 
smurbók frá upphafi. Gott ástand. Verð 
230.000. Sími 695-2299.

 250-499 þús.

Subaru Forester ‘98. Ný skoðaður. Ný 
tímareim. 50.000 og yfirtaka á vaxta-
lausu láni. afb. 12.600 á mán uppl. 
660-4424

Renault Kangoo árg. 2000, ek. 86000 
nýleg tímareim. Verð 490.000. Uppl. 
Bílasalan Borg s. 5171111

 500-999 þús.

VW Golf Highline ‘01 ekinn 80þús. 
Nagladekk á 15“ og sumardekk á 16“ 
álfelgum. Verð 870þús

Citroen Berlingo, árg. 2004, ekinn 70 
Þús, vel með farinn, fæst á yfirtöku c.a 
17 þús afb. á mán uppl. í S:8971677

 1-2 milljónir

Til sölu crysler Town & Country Lxi 2002 
ekinn 104 þús. mph. leður, rafmagn í 
hurðum, rúðum, speglum, krókur og flr. 
skoða öll skipti uppl. Siggi 825-2120

Heitur M.BENZ E320 4MATIC til sölu! 
Árg 1998. Ekinn 158 þús. Sjálfsk, 18“ 
sumardekk fylgja með. Verð: 1600.þus- 
áhv. um 700 þús. Uppl. Í síma 8926852 
Sjón er sögu ríkari.

Maxima ‘02, ekin 93 þ, 3,0vél, ssk, 
leður, filmur, lúga. ásett 1,7 lán 1m 
tilboð óskast, s.8658876

YARIS SOl 1,3 árg. ‘05 ek. 34 þús. km. 
1 eigandi þjónustubók. Vel með farinn 
möguleiki á 100% láni. Verð 1.150.000 
Uppl. 896-0676

 Bílar óskast

Námsmaður í HÍ óskar eftir góðum bíl 
í skólann, verðhugmynd 0-100 þús. S: 
6976556

Námsmaður óskar eftir bíl á bilinu 50-
100 þús. Skoða allt. S: 8463214 Takk.

 Jeppar

Mitsubithi PAJERO Intsyle DIESEL. 
NÝR BÍLL.7 MANNA Leður Toppluga.
Bakkmyndavél. Einn með öllu.Skipti á 
ódýrari.S: 898-2811

Toyota Landcruser GX 90 Diesel árg 
1999 ekinn 190Þ 33“ Dekk Góður bíll 
Verð 1550.Lán 900.S: 898-2811.

 Pallbílar

Chevrolet 1500 silverado LTZ árg 2007 
ekinn 16Þ km einn með öllu DVD 
Topplúga 20“ dekk.Bara flottur!!.S:898-
2811. www.plusgallery.is

MITSUBISHI L200 DOUBLE CAB GLS 
4WD Árgerð 2005 Ekinn 87 þ. km. Uppl. 
í síma 696 1050.

 Sendibílar

Til sölu Bens Sprinter 4x4 á nýjum 
dekkjum, ‘05 árgerð, ekinn 45 þús. Það 
eru sætisbekkir í honum og fl. Uppl í 
síma 6939984 Unnar

 Hópferðabílar

Bens rúta 53 sæta, mikið endurnýjuð, 
nýtt gler, nýsprautuð nýklædd að utan 
og innan, ný vél, 380hp. Toppbíll. Góðir 
atvinnumöguleikar. S. 892 3102 & 566 
7420.

 Mótorhjól

 Vélsleðar

Polaris SKS 700, 2000 árg. 120 hö. 
Sprækur sleði. Verð ca 300 þús Fínn 
alhliða sleði. Uppl. 824-8407

 Kerrur

Vetrartilboð á Brenderup 
kerrum

2 metra kerrur frá kr. 99.970 m/VSK! 
Sjón er sögu ríkari !! Margar stærð-
ir í boði! Lyfta.is - Njarðarbraut 3 - 
Reykjanesbær - Sími 421 4037 - www.
lyfta.is

 Vinnuvélar

 Bátar

 Varahlutir

Bílapartar ehf 
 S. 587 7659.

Eigum mikið úrval af varahlutum í 
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum 
Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 9.00 
- 18.00. 

 Grænumýri 3 Mosfellsbæ 

 www.bilapartar.is 

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

Japanskar Vélar/Bílstart, 
Bílapartasala

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

Bílapartar og þjónusta. 
Dalshrauni 20
 S. 555 3560

Eigum varahluti í flestar tegundir bif-
reiða. Sérhæfum okkur í Subaru Nissan 
og Toyota.

Til sölu disel vél
Om 366 Bens turbinuvél, ek. 50 þús. S. 
566 7420 & 892 3102.

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

[ 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
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…nútímaleg fasteignasala sem ber umhyggju fyrir þér

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

14,3 millj.
3
71,5 fm
1942
Góð lán 
áhvílandi

260 Reykjanesbæ

Njarðvíkurbraut 30
Fallega og mikið endurnýjaða 3ja herbergja íbúð á 1 hæð 
í tvíbýli við Njarðvíkurbraut í Reykjanesbæ. Húsið var klætt 
að utan og einangrað 2007.

Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

22,9 millj.
3
81,9 fm
1948
Útgengi út í 
bakgarð

104 Reykjavík

Skipasund
Falleg íbúð á vinsælum stað við Skipasund. Árið 2004 var 
skipt um öll gólfefni. Nýlegt eldhús með fallegri innréttingu. 
Nýtt þak og rennur. Gengið út í góðan bakgarð út frá stofu.

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Laugavegur
Um 400 fm verslunarhúsn. á jarðhæð ásamt 6 vel skipulögðum 
lúxusíbúðum á 2. og 3. hæð.  Íbúðarnar eru frá 75 til 115 fm 
að stærð og verða allar  með góðum svölum eða sér garði. Húsið 
er mjög fallegt og mikið lagt í að  halda upprunalegri götumynd.

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Fyrsta hæð
Önnur hæð

Stærð
Byggingarár

Annað

Verslunarhúsn.
Íbúðir

2008
Nýbygging

101 Reykjavík

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

74,9 millj.
7
235,1 fm
2000
Einbýli

201 Kópavogur

Fjallalind
Glæsilegt 7 herb. einbýlishús  með innbyggðum bílskúr á besta 
stað í Lindahverfinu  Húsið er á tveimur hæðum og er allt hið 
vandaðasta.  Svalir útfrá stofu á efrihæð. Glæsilegt útsýni. Stutt í 
alla almenna þjónustu.

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

18,9 millj
3
93,3 fm
2006
Skipti á eign 
í Reykjavík

700 Egilstaðir

Árskógar 1a 
Glæsileg 3ja herbergja íbúð á annari hæð í litlu fjölbýli. Að 
utan hefur húsið verið múrað í lit - allir gluggar eru álklæddir 
timburgluggar, snjóbræðslukerfi í stétt.

Ævar Dungal
lögg. fasteignasali
dungal@domus.is
sími 897 6060 

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

12,4 millj.
2
51,8 fm
1933
Góð lán 
áhvílandi

101 Reykjavík

Barónsstígur 62
Kjallaraíbúð í góðu fjölbýli við Barónsstíg í Reykjavík. Íbúðin 
er samtals 51,8fm. Vel staðsett í göngufæri við miðbæin 
sem og grunnskóla og aðra þjónustu.

Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

Tilboð
9
317,3 fm
1980
Skipti á íbúð 
í Reykjavík

700 Egilstaðir

Faxatröð 3
Stórt og gott einbýlishús á tveimur hæðum við Faxatröð 
á Egilsstöðum. Húsið er samtals 317 fm á þar með talinn 
bílskúr sem er 49.4 fm.

Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

Vættaborgir
Glæsilegt parhús með bílskúr. Húsið er á tveimur hæðum og er 
allt hið vandaðasta, svalir á efri hæð, stór og fallegur sólpallur 
framan við húsið. Spöngin verslunarmiðstöð Grafarvogs í 
göngufæri, stutt í skóla og leikskóla.

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

46,9 millj.
4
152,4 fm
1997
Frábært útsýni

112 Reykjavík
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Fasteignasalan Húsið hefur til sölu 290 fm 
endaraðhús á þremur hæðum við Helgubraut í 
Kópavogi. Möguleg skipti á minni eign. 

Tvær íbúðir eru í húsinu og góðar leigutekjur af 
íbúð í kjallara en eignin getur líka hentað tveimur 
fjölskyldum. Íbúðin á jarðhæð og efri hæð er 163,5 fm, 
5 herbergja með sérinngangi, ásamt innbyggðum 23 
fm bílskúr. Samtals 186,5 fm. Íbúðin í kjallaranum er 
ca 103 fm, 3-4 herbergja með sérinngangi baka til og 
niðurgrafin að hluta. 

Jarðhæðin skiptist í forstofu með góðum skáp, eldhús 
sem er nýstandsett með hvítri háglans innréttingu. Inn 
af eldhúsi er búr og frammi á gangi er gestasnyrting, 

setustofa, borðstofa og sjónvarpsstofa með parketi. 
Gólf er nýflísalagt á stórum hluta íbúðarinnar. 

Flísalagður stigi liggur upp á efri hæðina og þar eru 
fjögur stór svefnherbergi með parketi og dúk á gólf-
um. Veggfastir stórir skápar. Úr tveimur herbergjum 
er útgengt út á stórar suðursvalir. Baðherbergið er 
með flísum á vegg og á gólfi, baðkar og sturta og góð 
innrétting. 

Íbúðin í kjallaranum er í dag í útleigu og skiptist í 
forstofu og þrjú stór herbergi, eitt þeirra gluggalaust, 
eldhús, baðherbergi, þvottahús og geymsla. 

Bílskúrinn er upphitaður og þar er tengi fyrir þvotta-
vél og þurrkara. Bílaplan í suður með hitalögn. Bak við 
húsið er garður með leiktækjum og sparkvelli og góðar 
gönguleiðir eru allt í kring.

Gott að búa í Kópavogi
Tvær íbúðir eru í húsinu og hægt að fá góðar leigutekjur af íbúðinni í kjallaranum.

VEXTIR FRÁ 
AÐEINS

Miðað við myntkörfu 4, 
Libor-vextir 10.1.2008.

4,7%
Frjálsi fjárfestingarbankinn lánar fyrirtækjum og einstaklingum til kaupa eða 
endurfjármögnunar á atvinnuhúsnæði. Lánstími er allt að 30 árum og við kappkostum 
að veita framúrskarandi þjónustu á hagstæðari kjörum. Komdu til okkar í Lágmúla 6, 
hringdu í 540 5000 eða sendu póst á frjalsi@frjalsi.is til að kynna þér málið nánar. 

Finndu þér stað
Atvinnuhúsnæðislán með lægri lántökukostnaði

F
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n
/
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Í

A

Víkurhvarf 7, 110 Reykjavík
Verð frá 27.300.000 kr.

STÓRGLÆSILEGT VERSLUNAR- OG 
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI Á FRÁBÆRUM STAÐ !

699 6165 899 0800 8200 301 661 7788

892 2982661 6056

Eir

660 6085 895 8518

                 Verðmetum frítt fyrir þig!

Hringdu núna        699 6165



Domus fasteignasala hefur til sölu glæsilegt 235,1 fm 7 herbergja einbýlishús með inn-
byggðum bílskúr á besta stað í Lindahverfi í Kópavogi. Húsið er á tveimur hæðum og allt 
hið vandaðasta. Möguleiki er að nota hluta af neðri hæð sem aukaíbúð með sérinngangi. 
Efri hæð skiptist í eldhús, stofu, hjónaherbergi, 2 barnaherbergi, baðherbergi, sjónvarps-
hol og búr. Á neðri hæð eru 3 herbergi, baðher-
bergi, þvottahús og bílskúr. Einfalt er að útbúa 
góða 2 herbergja íbúð á  jarðhæðinni með sér-
inngangi.

Lýsing: Efri hæð: Eikarparket á gólfi í stofu og 
borðstofu og útgengi á svalir. Glæsileg eikar-
innrétting í eldhúsi, granít á borðum, gaseldavél 
og flísar á gólfi. Búr inn af eldhúsi með tengi fyrir 
þvottavél. Á baðherbergi er falleg eikarinnrétting, 
flísar á veggjum og gólfi, hornbaðkar og sturtuklefi. Mjög rúmgott hjónaherbergi með 
parketi á gólfi og stórum fataskáp. Útgengi er á suðurpall. 2 rúmgóð barnaherbergi með 
parketi á gólfum. Neðri hæð: í forstofu er stór fataskápur og náttúrusteinn á gólfi. 2 rúm-
góð herbergi með parketi á gólfum og fataskáp. Á baðherbergi eru flísar á gólfi, og 
sturtuklefi. Í þvottahúsi/eldhúsi er hvít innrétting, gluggi og parket á gólfi. Var notað sem 
fullbúið eldhús. Bílskúr: Heitt og kalt vatn og rafmagnshurðaropnari.

Söluverð: 74.900.000 krónur

201 Kópavogur:  Tvær íbúðir í einu húsi
Fjallalind 141: Innbyggður bílskúr

100% f já rmögnun — Eng in  ú tborgun!

Bjarni 0034-663326472 // bjarni@costablanca.is • Ívar 0034-606743181 // breytling@hotmail.com

Fr
um

Til sölu alveg ný 2 stórglæsileg einbýlishús á Costa 

Blanca ströndinni á Spáni með mögulegri 100% fjár-

mögnun. Húsin eru staðsett í Cabo Roig hverfinu 

sem er á hinu þekkta Torreviejasvæði á Spáni. Húsin 

standa á góðri einkalóð með einkasundlaug og einn-

ig með aðgangi að sameiginlegri sundlaug. Í hvoru 

húsi eru 3 svefnherbergi, 2 baðherbergi, eldhús,  

stofa með arni, tvennar svalir, verönd og þakverönd 

með miklu útsýni til sjávar. Annað húsið er selt með 

öllum húsgögnum og einnig er búið að setja upp 

loftræstikerfi í það hús. Stutt á ströndina, golfvelli og 

alla þjónustu. Verð er annars vegar 320.000 m og 

hins vegar 345.000 m og er mögulegt að fá allt 

kaupverðið lánað til 30 ára hjá spænskum banka.

www.costablanca.is  www.golf-houses.com

Kristnibraut 45
113 Reykjavík
TVEIR BÍLSKÚRAR .

Stærð: 211,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 32.170.000
Bílskúr: Já

Verð: 49.900.000
Í íbúðinni eru þrjú rúmgóð svefnherbergi með góðum eikarskápum. Stofan og borðstofan eru mjög bjartar
með útgengi á svalir. Baðherbergi er með góðri eikarinnréttingu og sturtu. Eldhúsið er í 30 fm alrými með
eyju, gufugleypi og granít borðplötum, í því er sjónvarpsaðstaða og borðkrókur. Úr eldhúsi er gengið út á
90  fm þakgarð  með  alveg  einstöku  útsýni  yfir  Faxafóa  ,  Esjuna  og  Úlfarsfell.  Þvottahús  er  innan  íbúðar.
Beikiparket er á gólfum nema á eldhúsi, þvottahúsi og baðherbergi eru flísar.

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Nanna Guðbergs
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

nanna@remax.is

Svava Júlía
Sölufulltrúi

svava@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI 18:00 - 19:00

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

899-9493

8983023

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
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Suðurlandsbraut 20 ● Bæjarhrauni 22
Símar 533 6050 og 565 8000

Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast.sali – Kristín Pétursdóttir, lögg. fast.sali

Til sölu - til sölu!

Fr
um

Höfum fengið til sölu veitingastað í góðum rekstri á frá-

bærum stað á höfuðborgarsvæðinu. Veislusalur, bar,

matur, spilakassar, reykingaraðstaða. Einstakt tækifæri

fyrir áhugasama. Verð 70 millj.

Allar nánari upplýsingar veitir 
Ásmundur Skeggjason hjá Höfða

Hús framtíðar ehf.

Kynntu þér málið á www.hft.is

Einingahús í öllum stærðum og gerðum
fyrir jafnt verktaka og einstaklinga

Íslensk framleiðsla 
           fyrir íslenskar aðstæður

S: 566 6632
Fax: 566 6324
hft@hft.is

Skrifstofur
Háholt 14

270 Mosfellsbær

Fr
um

Erlendur
Davíðsson

Lögg. fasteignasali

Erla
Viggosdóttir, 

ritari

Páll
Guðjónsson
sölufulltrúi

Sigurlaug Ásta 
Sigvaldadóttir

sölufulltrúi

Bragi
Valgeirsson
sölufulltrúi

Þórir
Hallgrímsson
lögfræðingur

EIGNASTÝRING S: 534 4040Síðumúli 27, 108 R   www.remax.is    eignastyring@remax.is

Stórakur, 
Garðabær
Í byggingu stórglæsilegt ein-
býlishús á einni hæð. Eldhús,
borðstofa og stofa í einrými.
Fjögur rúmgóð svefnherbergi
Afhendist í október 2008, til-
búið til innréttinga, fullmálað
inni og úti og lóð verður gróf-
jöfnuð

GRANDAVEGUR 
REYKJAVÍK
Mjög góð 4ra herbergja 110
fm. endaíbúð á 2. hæð í lyftu-
húsi. Þrjú svefnherbergi, stofa
og borðstofa, eldhús, baðher-
bergi, og þvottaherbergi inn-
an íbúðar. 
Verð kr. 31,5 millj.

GRENSÁSVEGUR
REYKJAVÍK
Mjög góð 3ja herbergja íbúð á
þriðju hæð í fjöleignarhúsi.
Húsið nýviðgert að utan. 
Nýtt eldhús. 90% lán. 

HAUKANES,
ARNARNES
þ.e. fallegt og vandað einbýl-
ishús á þremur hæðum með
tvöföldum innbyggðum bíl-
skúr á vinsælum stað á Arnar-
nesinu.
Öll smíði hússins er afar
vönduð.

FJARÐARSEL,
REYKJAVÍK
Mjög gott og vel viðhaldið
endaraðhús á þremur hæðum
auk innbyggðs bílskúrs.
Möguleiki að gera sér íbúð á
jarðhæð.
Góð staðsetning og stutt í
alla þjónustu. 

ÞRÚÐSALIR
KÓPAVOGUR
Í smíðum 5-7 herbergja 301
fm. einbýlishús á fallegum og
vinsælum útsýnisstað í Kópa-
vogi. Húsið skilast fullbúið að
utan, fokhelt að innan. 
Verð kr. 70 millj.

REYNIMELUR,
REYKJAVÍK
Góð fjögurra herbergja íbúð á
4. hæð í fjölbýli á vinsælum
stað í Vesturbænum. LAUS
við kaupsamning. 
Verð kr. 24,9 millj.

FRAMNESVEGUR
REYKJAVÍK
Einbýlishúsið AUSTURHOLT,
byggt 1904. Timburhús á
steyptum kjallara alls 176,4
fm. Friðað hús á besta stað í
Vesturbænum. LAUST við
kaupsamning.
Verð kr. 49,5 millj. 

SUÐURBRAUT, 
HAFNARFJÖRÐUR
Rúmgóð 3ja herbergja íbúð á
2. hæð í góðu fjölbýli. Mjög
góð staðsetning. Stutt í alla
þjónustu m.a. sundlaugar. 
Verð kr. 21,9 millj.

SKÓGARÁS
REYKJAVÍK
Falleg 3ja herbergja íbúð á 2.
hæð í fallegu 6 íbúða húsi.
Stórar suðursvalir. Húsið var
málað síðastliðið sumar og
skipt um teppi í sameign. 
Verð kr. 22,5 millj.

BÓLSTAÐARHLÍÐ 
REYKJAVÍK
Góð 4 herbergja íbúð á 3.
hæð ásamt bílskúr á þessum
rólega stað. Þrjú svefnher-
bergi. Björt og rúmgóð
stofa/borðstofa. Nýleg inn-
rétting í eldhúsi. 
Verð kr. 29,9 millj. 

DRANGAHRAUN,
HAFNARFJÖRÐUR.
Gott atvinnuhúsnæði á þrem-
ur hæðum alls um 1.100 fm.
Skrifstofur á efri hæð, versl-
unarrými, lager og skrifstofur
á jarðhæð og fjögur iðnaðarbil
í kjallara. 
Stórar innkeyrsludyr. 

Glæsilegt verslunarhúsnæði á jarðhæð, allt að 1285 fm.
Möguleiki á að skipta niður í smærri einingar.

Góð aðkoma að verslun, í alfaraleið við stóra íbúaabyggð. 

Aðgengileg vörumóttaka, góð lofthæð og mikið af bílastæðum.

Húsnæðið er vel sýnilegt frá Reykjanesbraut og með mikið 

auglýsingagildi. Ný Europris verslun opnar fljótlega í sama húsnæði.

Tilbúið til afhendingar c.a 15. apríl.

Upplýsingar í síma: 898 7510

TIL LEIGU
Tjarnarvellir 11, Hafnarfirði

4
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Einbýli Hófgerði - Kópavogi. 
Fallegt 165 fm einbýlishús á
einni hæð þar af 40 fm bíl-
skúr sem er búið að innrétta
sem íbúð. Þrjú góð herbergi
á sérgangi. Stofa og borð-
stofa með útgengi í góðan
garð. Glæsilegt baðherbergi
með nuddbaðkari. Lagnir og
rafmagn endurnýjað að
mestu leyti. Parket og flísar
á gólfum. Gott hús á þess-

um vinsæla stað í Kópavogi. Verð 46,7 m.

4ra til 7 herb. Suðurhólar - 111 Rvk
Glæsileg enduruppgerð
121,3 fm 4ra herbergja íbúð
á jarðhæð með sérinn-
gangi.4 íbúðir eru húsinu
tvær íbúðir á hverri hæð.
Hátt til lofts. Þvottarherb inn-
an íb. Íbúðin skilast fullbúin
að utan sem innan. Gólfefni
parket og flísar Innréttingar
hvítar háglans frá DK innrétt-

ingum Hurðir frá Parket og gólf. Húsið er einangrað að utan og klætt
með lituðu áli. Inn og útveggir endurnýjaðir einnig er lagnir endurnýjað-
ar. Nánari upplýsingar og teikningar fást hjá sölumönnum Hússins.

3ja herb. Nýbýlavegur -  Kóp
Er þetta HÚSIÐ þitt. Nýbýla-
vegur, mjög falleg og björt
85,4 fm íbúðarhæð á jarð-
hæð í fimm íbúða og þriggja
hæð litlu og nýju húsi í
þessu gróna hverfi. Íbúðin er
ekkert niðurgrafinn og er
með góðri aðkomu og 33 fm
hellulagðri suðurverönd og
sameiginlegum stórum suð-
urgarði. Þvottahús innan
íbúðarinnar. Laus fljótlega.
Verð 24,9 m.

3ja herb. Drápuhlíð - 105 Rvk
Falleg og rúmgóð 3ja her-
bergja 73,6 fm risíbúð á
þriðju hæð í mjög snyrtilegu
og þriggja hæð fjölbýlishúsi
á góðum og rólegum stað í
Hlíðunum þar sem hæfilega
langt og hæfilega stutt í
miðbæinn. Stór og gróin
sameiginleg lóð með grasi
og gróðri. Verð 22,4 m.

3ja herb. Eskihlíð - 105 Rvk
Er þetta HÚSIÐ þitt. Eski-
hlíð. Falleg og vel nýtt 3ja
herbergja 76,3 fm íbúð á
annarri hæð í mjög snyrti-
legu og nýlega máluðu og
gegnumteknu fimm hæð
fjölbýlishúsi á góðum og ró-
legum stað í Hlíðunum þar
sem hæfilega langt og hæfi-
lega stutt er í miðbæinn.
Sameiginlegur inngangur,
nýlegt teppi á stigum og
pöllum. Verð 21,9 m

Hæðir Frostafold - 112 Rvk
112,9 fm neðri sérhæð. Eld-
hús með nýlegri viðarinn-
réttingu, gegnheill viður á
borðum, nýleg vönduð tæki,
keramikhelluborð og háfur.
Innaf eldhús er þvottahús.
Stofa með niðurlímdu eik-
arparketi, blómastofa með

flísum á gólfi og útgang á viðarverönd og þaðan í afgyrtan garð. Bað-
herbergi með flísum á gólfi og á vegg við baðkar. Svefnherbergin eru
þrjú og öll með dúk á gólfi og skápum. Verið er að laga húsið að utan
og skipta um gler að hluta og er sú framkvæmd á kostnað seljanda.
Sérmerkt bílastæði fylgir íbúðinni ásamt bílskúrsrétti. Verð 28,6 m.

4ra til 7 herb. Skálaheiði – Kóp.
Björt og góð 4. herbergja
íbúð á jarðhæð í Kópavogi .
Íbúðin er skráð samkv. FMR
96,4 fm Stutt er í alla þjón-
ustu. Húsið er í göngufæri
við Hjallaskóla, Digranes-
skóla, Leikskólann Álfaheiði
og leikskólann Eftstihjalli,
íþróttamiðstöð við Digranes
og verslunarmiðstöð í Engi-
hjalla. Íbúðin: Íbúðin var öll

endurinnréttuð og nánast allt endurnýjað árið 2003. Verð 27,2 m. 

3ja herb. Hlíðarhjalli - Kóp
Björt góða 3ja herbergja
íbúð á efstu hæð með sólar
suð- vestur svölum með
mjög góðu útsýni. Íbúðin er
skráð samkv. FMR 82,9 fm 
Húsið er í göngufæri við
Hjallaskóla, Digranesskóla,
Leikskólann Álfaheiði og
leikskólann Efstahjalli,
íþróttamiðstöð við Digranes
og verslunarmiðstöð í Engi-
hjalla. Verð 22,3m.

3ja herb. Engihjalli - Kóp 
Vel skipulögð og virkilega
rúmgóð 89,2 fm 3ja til 4ra
herbergja endaíbúð með frá-
bæru útsýni á 4 hæð með
tvennum svölum og frábæru
útsýni, í sjö hæða lyftufjöl-
býli með sérþvottahúsi fyrir
þrjár íbúðir á hæðinni við
hlið íbúðarinnar og góðan,
mjög snyrtilegan nýmálaðan
og nýteppalagðan stiga-
gang. Frábær staðsetning

miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu. Verð 20,8m.

Nýbygging Marteinslaug - 113 Rvk

Glæsileg og vönduð 109,6fm, 3ja herbergja íbúð á
4.hæð í álklæddu lyftuhúsi með stæði í lokuðu bíl-
skýli. Útsýni til norðurs og suðurs. búðunum er skilað
fullbúnum án gólfefna, með vönduðum innréttingum
frá Trésmiðjunni GKS og tækjum frá Siemens. Öllum
íbúðum fylgir uppþvottavél. Afhending er við kaup-
samning. Byggingaraðili er Fimir ehf. Verð 24,9m.

Nýbygging Vindakór - 203 Kópavogur

Tilbúin til afhendingar. Glæsilegar nýjar 122,5-129,3 fm 4ra
herberja íbúðir í 4ra hæða lyftuhúsi með ljósri viðhaldsléttri
múrhúð úr steinkvarsi í hinu nýja Kórahverfi í Kópavogi. All-
ar hurðar og innréttingar úr eik. Eignin skilast fullbúin að ut-
an sem innan en þó án gólfefna að undanskyldum votrým-
um en þau eru flísalögð. 

Hæðir Brekkulækur - 105 Rvk
Afhendist við kaupsamning.
Mjög góð 138,5 fm sérhæð
við Brekkulæk í Reykjavík,
þar af 22,5 fm bílskúr. 3 her-
bergi og 2 stofur.  Stofa og
borðstofa með nýju parketi,
hvíttuð eik. Útgengt úr borð-
stofu á góðar vestursvalir.
Þrjú góð herbergi með skáp-
um og nýju parketi, hvíttuð

eik. útgengt á austur svalir úr hjónaherberginu. Eldhús með ágætri innrétt-
ingu. þvottarhús innaf eldhúsinu. Baðherbergi nýlega endurnýjað Góð
íbúð á þessum vinsæla stað. Verð 36,7 m.

4ra til 7 herb. Kristnibraut - 113 Rvk
Er þetta HÚSIÐ þitt? Frá-
bærlega falleg, björt og
mjög rúmgóð 150,1 fm, 5
herbergja sérhæð á annari
hæð í þriggja hæða stein-
steyptu og báruálklæddu
sex íbúða viðhaldslitlu og
fallegu húsi þar sem allar
íbúðirnar eru með sérinn-
gangi og flottu útsýni.
Tvennar stórar svalir og
þvottahús innan íbúðar.
Verð 43,6 m.

3ja herb. Hamravík - 112 Rvk
Falleg og björt  3ja herbergja
88 fm íbúð á fyrstu hæð með
sérinngangi. Eldhús með fal-
legri innréttingu úr Öl, efri
skápar ná upp í loft, flísar á
gólfi. Rúmgóð stofa með
parketi á gólfi, útgangur á af-
gyrta viðarverönd og í garð.
Baðherbergi með flísum á

gólfi og veggjum, baðkar. Hjónaherbergi með parketi á gólfi og góðum
skápum. Þar inn af er barnaherbergi með parketi á gólfi, þetta herbergi er
í raun geymsla íbúðarinnar. Þvottahús innan íbúðar. Skóli og leikskóli í
næsta nágrenni. EIGNA SEM VERT ER AÐ SKOÐA. Verð 24,5 m.

2ja herb. Suðurhólar - 111 Rvk
Glæsileg enduruppgerð ca
74,2 fm 2ja herbergja íbúð á
2.hæð með sérinngangi. 4
íbúðir eru húsinu tvær íbúðir
á hverri hæð. Hátt til lofts.
Þvottarherb innan íb. Íbúðin
skilast fullbúin að utan sem
innan. Gólfefni parket og flís-
ar. Hvítar háglans innréttingar

frá DK innréttingum Hurðir frá Parket og gólf. Húsið er einangrað að ut-
an og klætt með lituðu áli. Inn og útveggir endurnýjaðir einnig er lagnir
endurnýjaðar Lóð frágengin, malbikuð bílastæði, tyrft þar sem við á.
Nánari upplýsingar og teikningar fást hjá sölumönnum Hússins.

3ja herb. Naustabryggja - 110 Rvk
90% lán. Laus við kaup-
samning. Falleg 3ja her-
bergja 104 fm íbúð í við-
haldslitlu lyftuhúsi. Rúmgóð
borðstofa og stofa með með
parketi á gólfi, útgangur á
svalir. Eldhús með viðarinn-
réttingu, flísar á milli efri og
neðri skápa, stór ísskápur og

uppþvottavél fylgir með, parket á gólfi. Svernherbergin eru með parketi
á gólfi og skápum .Baðherbergi með flísum á gólfi og veggjum, baðkar.
Geymsla innan íbúðar. Þvotthús innan íbúðar. Sameign er mjög snyrtileg.
Sérmerkt stæði í bílageymslu og innangengt í lyftu. Verð 27,9 m.

Nýbygging Lækjarvað - 110 Rvk

Aðeins 4 íbúð eftir. Glæsilegar sérhæðir að Lækjarvaði
í Reykjavík. Íbúðirnar skilast fullbúin að utan og að inn-
an tilbúnar til innréttinga. Allir innveggir hlaðnir. Hitalögn
í gólfum. Dósir fyrir halogenlýsingu í stofu og holi. Reyk-
rör fyrir arinn fylgja hverri íbúð. Að utan skilast húsið
steinað í ljósum lit. Húsin eru á tveimur hæðum með
einni íbúð á hvorri hæð og fylgir bílskúr og stórar svalir
á bílskúrsþaki með efri sérhæðinni. Lóðin er skipt í sér-
eignarhluta fyrir hvora íbúð, að framanverðu er upphit-
að bílastæði við bílskúrinn, að auki er sérstæði fyrir
neðri hæð og tvö önnur sameiginleg bílastæði. Lóðin
verður  tyrfð bakatil, bílaplan og aðkoma frágengin.
Snjóbræðsla er fyrir framan bílskúr og í aðkomu. 

Suðurlandsbraut 50

Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300

Vilhjálmur Bjarnason lögg. fast.sali
Guðbjörg Róbertsdóttir lögg. fast.sali
Þórólfur Óskarsson lögg. fast.sali
Guðný Guðmundsdóttir sölumaður
Heimir H. Eðvarðsson sölumaður
Hrafnhildur Helgadóttir sölumaður
Kolbeinn Sigurðsson sölumaður
Kristinn Erlendsson sölumaður

Ólafur Sævarsson sölumaður
Sigurður B. Halldórsson sölumaður
Magnús S. Kristinsson sölumaður
Rannveig Sveinsdóttir móttaka
Erla R. Guðmundsdóttir bókari
Ómar Haraldsson tölvuumsjón/frágangur
Ingvaldur Mar Ingvaldsson framkv.stjóri

Atvinnuhúsnæði Bæjarhraun - Hafj
Nýuppgert 295,5 fm. skrif-
stofuhúsnæði á 2. hæð í
mjög góðu húsnæði við
Bæjarhraunið. Hæðin er í
dag eitt rými og hentar vel
undir skrifstofur, o.fl. Sam-
kvæmt samþykktum bygg-
inganefndarteikningum er
samþykkt fyrir 80 fm hús-
varðaríbúð. Góðar svalir eru

á norður og suðurhlið  hæðarinnar. Á gólfunum er lagt  ljóst steinteppi. 
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Sjá einnig myndir 
í gluggum á Fjarðargötu

Fr
um

ORRAHÓLAR - REYKJAVÍK
92 fm íbúð í lyftuhúsnæði með
húsverði á góðum stað í Breiðholt-
inu. Snyrtileg og falleg eign. Verð
21,9 millj. 7311 

ESKIVELLIR - LAUST STRAX
Björt og falleg 108,5 fm íbúð á 5.
hæð í lyftuhús m/stði í bílag. 3
sv.herb. Tvennar svalir. Verð 27,5
millj. 7043 

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

EINBÝLI

DREKAVELLIR - LAUST
STRAX Fallegt 183 fm einbýli. Ein
hæð ásamt 30 fm bílskúr. SKIPTI
MÖGULEG. Verð 42,9 millj. 7351 

STEKKJARHVAMMUR - Fal-
legt 181,1 fm raðhús m/bílskúr á
góðum stað. 4 sv.herb. Verönd og
svalir. Verð 38,9 millj. 7021 

LÆKJARGATA - GLÆSILEG
ÍBÚÐ 155 fm íbúð ásamt bílskúr á
annari hæð. Frábært útsýni. Falleg
gólfefni og innréttingar, sér hönnuð
lýsing. Verð 42,5 millj. 

ESKIVELLIR - Falleg 109,5 fm
íbúð á 2. hæð m/stæði í bílag. 3
sv.herb. 24 fm yfirb.svalir. Verð
27,5 millj. 7040 

VEGHÚSASTÍGUR - UPP-
GERT Vorum að fá í sölu flotta
uppgerða hæð í þríbýli á þessum
rólega stað. Sér inngangur. Fallegt
hús. Verð 37,9 millj. 7315 

ESKIVELLIR - Falleg 85,0 fm
enda/-horníbúð á jarhæð. 2
sv.herb. Verönd m/skjólveggjum.
Verð 20,9 millj. 7098 

FAGRAKINN - LAUS FLJÓT-
LEGA Virðulegt og vel viðhaldið
194,7 fm EINBÝLI á 3 hæðum,
ásamt 41,0 fm BÍLSKÚR, samtals
235,7 fm Verð 53,0 millj. 7316 

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

HJALLABRAUT - 5 HER-
BERGJA Vorum að fá í sölu 5.
herbergja 123 fm endaíbúð á 2
hæð í klæddu húsi. Sólstofa og
svalir. Verð 24,9 millj. 7307 

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

SUÐURHVAMMUR - Stór og
falleg 107 fm 3ja herb. íbúð á
fyrstu hæð. Snyrtileg og vel skipu-
lögð, getur losnað fljótl. eftir kaup-
samning. Verð 22,9 millj. 7294 

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

FURUVELLIR - LAUST
STRAX Einbýli á einni hæð, eign-
in er alls 211 fm þar af er bílskúr
26 fm 88 fm verönd með skjól-
veggjum, heitur pottur. Verð 54,9
millj. Skipti möguleg. 6614 

HÆÐIR

KELDUHVAMMUR Falleg 113
fm neðri hæð í tvíbýli, sér inng.,
gott skipulag eignar, sér lóð. Verð
tilboð. Sjón er sögu ríkari. 7319

KIRKJUVELLIR Falleg 128 fm
íbúð á sjöttu hæð með frábæru út-
sýni. Eikarinnréttingar og gólfefni.
Stórar 24 fm svalir, laus við kaup-
samning. Verð 28,9 millj. 7325

3JA HERB. 

SUÐURBRAUT Nýleg og falleg
78,4 fm íbúð á 2. hæð í góðu
klæddu fjölbýli á góðum stað við
smábátahöfnina. Falleg og björt
eign. Verð 20,5 millj. 7382

NORÐURBAKKI - ENDI -
FULLBÚIN Falleg fullbúin enda-
íbúð á jarðhæð með sér verönd og
garði. parket og flísar. Glæsilegt
útsýni. LAUS STRAX. Verð 29,9
millj. 7266

2JA HERB. 

ÁLFASKEIÐ - M. BÍLSKÚR
Falleg talsvert endurnýjuð 63,2 fm
2ja herb. íbúð á 4. hæð, auk 23,7
fm bílskúrs. Verð 18,5 millj. 7347 

MIÐVANGUR - Fallegt 198 fm
einbýli m/bílskúr. 5 sv.herb. Flott
útsýni. Vel með farin eign á góðum
stað. Verð 58,5 millj. 7248

ÖLDUSLÓÐ - EFRI HÆÐ Í
TVÍBÝLI 3ja til 4ra herb. risíbúð
með fallegu útsýni. Eignin er 72 fm
en er mun stærri þar sem töluvert
er undir súð og einnig er mikil
sameign. Verð 19,9 millj. 7397 

STEKKJARBERG Falleg 4ra
herbergja ENDAÍBÚÐ á 3. hæð í
litlu fjölbýli á góðum stað neðst í
Setberginu. Verð 24,6 millj. 7297 

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

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

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

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

ÖLDUSLÓÐ - ÚTSÝNI Falleg
154 fm EFRI SÉRHÆÐ OG RIS í
tvíbýli, ásamt 29 fm BÍLSKÚR,
samt. 183 fm. Stutt í skóla og leik-
skóla. Verð 37,9 millj. 7368 

BREIÐVANGUR Virkilega falleg
119 fm íbúð á 3. hæð í góðu fjöl-
býli. Eignin er 4ra herb. góð
svefnh., vel með farin íbúð, gott út-
sýni. Verð 24,5 millj. 7296

KLUKKUBERG 107 fm íbúð á 2.
hæð, frábært útsýni, sér inngang-
ur, þrjú svefnherbergi, parket og
flísar á gólfum. Verð 26,5 millj. 

LÆKJARGATA - Falleg 106,2
fm íbúð á 1. hæð m/stæði í bílag. 2
sv.herb. Skemmtilega hönnuð og
vel með farin eign. Verð 26,5 millj.
7213

ARAHÓLAR - ÚTSÝNI Stór og
björt 80 fm íbúð á efstu hæð.
Tvennar svalir. Glæsilegt útsýni.
Verð 19,9 millj. 7270 

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

LÆKJARBERG - 121,4 fm neðri
hæð í tvíbýli m/bílskúr. 2 sv.herb.
Sérinngangur. Verönd. Frábær
staðsetning. Verð 29,5 millj. Laus
við kaupsamning. 7053

ÁSBRAUT - KÓPAV. - LAUS
STRAX Falleg mikið endurnýjuð
4ra herbergja íbúð, ásamt 31,2 fm
bílskúr á frábærum útsýnisstað.
Sérinngangur af svölum. Verð 26,9
millj. 7027 

SUÐURGATA Falleg 65,3 fm 3ja
herbergja sérhæð á jarðhæð í
góðu þríbýli á rólegum og góðum
stað. Verð 17,5 millj. 7405 

ÓÐINSGATA - RVÍK Falleg og
mikið endurnýjuð miðhæð í þríbýli í
miðbænum. 2 sv.herb. Sjón er
sögu ríkari. Verð 26,9 millj. 7203 

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

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

SUÐURHOLT - Falleg 118 fm
neðri hæð í tvíbýli. 3 sv.herb. Sér-
inngangur og sérlóð. Útsýni. Verð
27,9 millj. 6465

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 

HÖRÐUKÓR NR. 1 - KÓPV. -
10. HÆÐ Glæsileg 98,0 fm 3ja
herb. íbúð á 10. hæð í nýl. LYFTU-
HÚSI, ásamt STÆÐI í bílgeymslu.
Parket og flísar. FRÁBÆRT ÚT-
SÝNI. Verð 28,9 millj. 7372 

LINDASMÁRI 37 - LAUS
STRAX Sérl. falleg 92,2 fm 3ja
herb. íbúð á jarðh. í góðu fjölbýli .
2 svefnh. Parket og flísar á gólfum.
Suðurverönd og girt lóð. LAUS
STRAX. Verð 26,9 millj.  7188

SMÁRABARÐ Falleg 59 fm 2ja
herb. íbúð á 1.hæð í litlu fjölbýli.
Sérinngangur. Verð 16,5 millj.
6883

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 

4RA TIL 7 HERB. 

BLIKAÁS - SÉRINNGANGUR
Falleg 119 fm efri sérhæð í litlu 6
íbúða fjölbýli. Sérinngangur. Suð-
ursvalir. Verð 30,9 millj. 7320 

LYNGMÓAR 3 - MEÐ BÍL-
SKÚR Falleg 113 fm 4ra til 5 herb.
ENDAÍBÚÐ á 2. hæð m/BÍLSKÚR í
góðu 6 íb. húsi. Stórar svalir. Góð
staðsetn. Verð 28,7 millj. 7250

SLÉTTAHRAUN Góð 87,2 fm
3ja herbergja íbúð á 1. hæð ofan
kjallara í fjölbýli á góðum stað.
LAUS FLJÓTLEGA. Verð 20,5 millj.
5161

MIÐVANGUR - Fallegt 188,2 fm
raðhús m/bílskúr. 4 sv.herb. Svalir
og falleg ræktuð lóð. Verð 41,8
millj. 7209 

DOFRABERG Falleg 102 fm 4ra
herbergja íbúð á jarðhæð í litlu fjöl-
býli á frábærum stað neðst í Set-
berginu. Sér timburverönd með
skjólveggjum. Verð 26,9 millj. 7378

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 

BURKNAVELLIR Vorum að fá í
einkasölu gullfallega endaíbúð í
aðeins sex íb. stigagang. Ljósar
innréttingar. Verð 23,5 millj. 7336 

ATVINNUHÚSNÆÐI

MIÐVANGUR - VERSLUNAR
- ATVINNU Gott 197 fm atvinnu-
// verslunarhúsnæði með góðum
gluggum. LAUST FLJÓTLEGA.
Verð 23,6 millj.  7409 

ÁLFASKEIÐ 394,1 fm verslun-
arhúsnæði ásamt 132 fm íbúð á
góðum stað í miðsvæðið. Verð
130 millj. laust fljótllega. 7121

SUÐURHELLA - LAUST VIÐ
KAUPSS. Glæsilegt 104,6 fm
iðnaðarhúsnæði í nýju verslunar-
og þjónustuhverfi í Hafnarfirði.
Malbikuð lóð. Verð 20,9 millj.

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

NÝTT

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

BJARKARÁS - GBÆ 
Sérlega glæsilegar og rúmgóðar
lúxusíbúðir á frábærum útsýnisstað
efst í Ásahverfinu. AÐEINS 6 ÍBÚÐ-
IR EFTIR.  6212

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

FURUÁS 2 - 6 - HFJ.
Falleg 240 fm raðhús m/bílskúr á
FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ.
Möguleg 6 sv.herb. Möguleg aukaí-
búð. Fullbúin að utan og fokheld að
innan.
Verð frá 39,0 millj.  6891 

FLATAHRAUN - HFJ 
Glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir
m/stæði í bílageymslu í 5 hæða
lyftuhúsi á frábærum stað. Afh. við
kaupsamn. Allt að 90% lán. TIBÚN-
AR TIL AFHENDINGAR. 
Verð frá 23,9 millj. 6344

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

KVISTAVELLIR 2-6 HFJ. 
Falleg 191,3 fm raðhús m/bílskúr. 4
sv.herb. Afhendist fullbúið að utan
og fokhelt að innan. 
Verð frá 28,9 millj. 6781

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

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

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

MARARGATA - ÚTSÝNI Fallegt
einbýlishús á einni hæð, íbúðin er
142.9 fm og bílskúrinn 49.6 fm, sam-
tals 192.5 fm Rólegur og góður stað-
ur. Verð 28,2 millj.  7403 

SUÐURHÓP - GLÆSILEGT Ný-
legt 133,5 fm parhús ásamt 32,6 fm
bílskúr, samtals 166,1 fm í nýja Hóp-
hverfinu. Vandað fullbúið hús. Verð
31,9 millj.  7371 

BORGARHRAUN - TVÆR
ÍBÚÐIR EF VILL GLÆSILEGT
MIKIÐ ENDURNÝJAÐ 113,6 fm EIN-
BÝLI á einni hæð, ásamt 51 fm BÍL-
SKÚR og 33,1 fm SKÁLI, eða sam-
tals 197,7 fm Verð 38,2 millj.  4660 

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 tréverk
að innan. Verð 28,5 millj.  7253 

EFSTAHRAUN Fallegt talsvert
endurnýjað samtals 190 fm EINBÝLI
á einni hæð, bílskúrinn er 46 fm Verð
29,5  7288 

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

HÓLAVELLIR - Fallegt talsvert
endurnýjuð 136,1 fm einbýli. Teikn.
af 51,5 fm bílskúr fylgja. 4 sv.herb.
Verð 25,5 millj.  7215 

VESTURHÓP - Nýtt og glæsilegt
204,7 fm einbýli m/bílskúr á góðum
stað. 4 sv.herb. Skipti möguleg. Verð
37,9 millj.  6195 

SKIPASTÍGUR - Nýlegt og fallegt
127 fm raðhús m/bílskúr. 3 sv.herb.
Vandaðar innréttingar, næturlýsing
o.fl. Verð 24,9 millj.  7174 

STAÐARVÖR - Mikið endurnýjað
147,5 fm einbýli m/bílskúr. 4 sv.herb.
Verönd og pottur. Verð 24,9 millj.
Skipti á ódýrari eign kemur til greina.
7022

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

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

HELLUBRAUT - Fallegt talsvert
endurnýjað 85 fm einbýli. Nýlegt eld-
hús. Hús klætt að utan. Verð 15,9
millj. 6776

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

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

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

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

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

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

AUSTURVEGUR - STÓR BÍLSK.
Gott 124 fm parhús. 64 fm bílskúr og
31 fm vinnust. á lóð, samt. 218 fm. 3
til 4 sv.herb. Verð 24,9 millj. 3676

VOGAR

HEIÐARGERÐI - RAÐHÚS Fal-
leg raðhús á einni hæð í byggingu
miðsvæðis í Vogum í Vatnleysus-
trönd. Góð lofthæð er í húsunum
sem gerir möguleika á millilofti bæði
í íbúð og í bílskúr. Skilast rúmlega
fokheld. Stærð frá 131 fm til 141 fm
Verð 21,9 millj.  7362

VOGAGERÐI 3ja herb. 72 fm íbúð
á 2.hæð í litlu fjölbýli. Laus fljótlega.
Verð 14,9 millj.  7375

MIÐDALUR Sérlega fallegt 189,8
fm einbýli á einni hæð, ásamt 37,3
fm bílskúr, samtals 227,1 fm Afhend-
ist fullbúin að utan, tæplega tilbúið
undir tréverk að innan. Verð 29,5
millj. 7276

HEIÐARGERÐI - Fallegt og vel
viðhaldið EINBÝLI á einni hæð,
ásamt BÍLSKÚR á góðum stað. Hús-
ið er samtals 153,7 fm Sérlega fal-
legur 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

REYKJAN.BÆR

BORGARVEGUR - REYKJA-
NESBÆ Falleg 108,0 fm neðri sér-
hæð í tvíbýli, SÉRINNGANGUR. Eld-
hús með nýlegri innréttingu. Verð
19,5 millj. 6813

GARÐUR

VALBRAUT - Fallegt 182 fm ein-
býli m/bílskúr. 4 sv.herb. Verönd
m/skjólveggjum. Verð 23,8 millj.
6779

LANDIÐ

HÓLSVEGUR - BOLUNGARVÍK
259,1 fm einbýli m/bílskúr. 4 sv.herb.
Tvær íbúðir eru í húsinu en hægt að
nota sem eina líka. Verð 10,9 millj.
7197

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

KVISTAVELLIR 46-54 - HFJ. 
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.

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

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

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

Glæsileg og sérlega vel skipulögð
222 fm raðhús m/bílskúr. 4-5
sv.herb. Afhendist fullb. að utan og
tilbúin til málningar að innan. Raf-
magn, pípulögn og smíðavinna búin
og komið að handlögnum heimilis-
föður.  Verð 40 millj. 6616

NORÐURBAKKI 5 - HFJ.
Sérlega vandaðar 3ja og 4ra herb.
íbúðir m/stæði í bílageymslu í glæsi-
legu lyftuhúsi á frábærum stað í
miðbæ Hfj. 

GLÆSILEGAR SÝNIGARÍBÚÐIR.

* Vandaðar innréttingar og tæki frá EGG

* Gólfhiti m/hitastýringu í hverju rými

* Extra lofthæð

* Flísalagðar svalir og timburverandir

* Sjónvarpsdyrasími

* Þakgarður 
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KVISTAVELLIR
Falleg og vönduð raðhús á tveim
hæðum, 172 fm, húsin skilast full-
búin að utan en fokhelt að innan.
Gott skipulag. Góð staðsetning.
Verð 27,2 millj. miðjuraðhús og
27,9 millj. endaraðhús. 7359

URÐARBRUNNUR - PARHÚS 
Tvö glæsileg parhús á tveim hæð-
um annað er 202 fm og hitt er 211
fm, verð 44,3 millj. og 46 millj. Af-
hendist fullbúin að utan og rúmlega
fokhelt að innan. Stutt verður í
margskonar þjónustu, s.s. skóla,
leikskóla, verslunarmiðstöð, vatna-

paradís og íþróttaaðstaða. Afhending vor 2008. 7286

NÝTT

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

NÝTT
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ÖFLUG VEISLUÞJÓNUSTA - MIKIL VIÐSKIPTI.
Til sölu þekkt veisluþjónusta með mikla reynslu í öllum tegundum
veisluhalds. Veilsusalir, sendingarþjónusta. Selst af sérstökum ástæð-
um. Upplýsingar aðeins veittar á skrifstofu okkar. Einstakt tækifæri.

BAKARÍ - SÖLUTURN - ÍSSALA.
Til sölu á frábærum stað, bakarí, söluturn og íssala. Er með 10 ára
leigusamning í góðu húsnæði á mjög sýnilegun og áberandi stað. Hef-
ur verið starfandi í tæp 20 ár. Frábært tækifæri.

ÞJÓNUSTUFYRIRTÆKI Í VEITINGAGEIRANUM.
Til sölu sérhæft fyrirtæki í veitingahúsa bransanum. Vaxandi fyrir-
tæki sem hefur starfað í nokkur ár, og er í stöðugum vexti. Allar nán-
ari upplýsingar á skrifstofu okkar, ekki í síma. Skemmtilegt tækifæri.

AUSTURLENSKUR VEITINGASTAÐUR.
Til sölu veitingarekstur í austurlenskri matargerð, vel staðsettur og
vel tækjum búin. Staðurinn tekur 30 manns í sæti. Take away þjónusta
og veisluþjónusta. Meðeigandi kemur einnig til greina. Gott tækifæri.

FLOTTUR SPORTBAR - PÖBB Í EIGIN HÚSNÆÐI.
Til sölu glæsilegur hverfis - pöbb í ca 240 fm eigin húsnæði, mjög
flott innréttaður. Góð aðkoma og næg bílastæði. Stór verönd og skjól-
veggir fyrir framan inngang fyrir gesti á góðviðrisdögum. Húsnæði og
rekstur geta selst aðskilin. Hagstæð útborgun. Frábært tækifæri.

HEILDVERSL. Í GJAFAVÖRU
Til sölu rekstur heildversl. með allskonar gjafavöru. Getur einnig
hentað vel með öðru. Verð aðeins 2,5 millj + lager.

VEITINGAR - SÖLUTURN - ÍSSALA.
Er í björtu og rúmgóðu ca 220 fm nýlegu húsnæði. Heitur matur í há-
deginu. Hamborgarar og fl. skyndiréttir allan daginn Tekur 50 manns.
Flottur staður með góða afkomu. Einnig afgreitt um bílalúgur. Gott verð.

BLÓMABÚÐ - EXPRESSÓBAR M. LÉTTVÍNS-LEYFI.
Til sölu glæsileg blómabúð í þjónustukjarna. Mikið úrval af blóm-
um. Er í rúmgóðu húsnæði. Er m. léttvínsleyfi. Frábært tækifæri.

FALLEG BLÓMABÚÐ Á LAUGAVEGI.
Til sölu falleg blómabúð við Laugaveginn. Vel staðsett, með gott úr-
val af gjafavöru. Opnunartími 11-18. Svo til allt nýjar innréttingar.
Einnig eigin innflutningur á gjafavöru. Hér er gott tækifæri á ferðinni.

HVERFISVERSLUN - MEÐ MIKLA VELTU, 
Til sölu rótgróin og þekkt hverfisverslun í eigin húsnæði og með
mjög góða afkomu. Mikil mánaðarvelta. Frábært fjöskyldufyrirtæki.
Allar nánari upplýsingar á skrifstofu okkar að Síðumúla 35.

TRÉSMÍÐAVERKSTÆÐI - gott fyrir verktaka.
Til sölu rekstur trésmíðaverkstæðis í eigin húsnæði ca 300 fm Fyr-
irtækið er þekkt í sínum geira fyrir vandaða framleiðslu. Mikið í alls-
konar innréttingasmíði, og tækjakostur sniðin að því. Afhending
strax. Gott tækifæri fyrir verktaka.

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

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

HÁRSNYRTISTOFA Í hverfi 101 
Til sölu glæsileg hársnyrtistofa í hverfi 101, 5 vinnustöðvar, 2 vask-
stólar. 1-2 leigustólar. Þekkt stofa með góða afkomu. Mjög gott verð. 

ÞEKKT HÁRSNYRTISTOFA í hverfi 108.
Nýkomin á skrá, falleg og velstaðsett hársnyrtistofa í hverfi 108. 5
vinnustöðvar og 2 vaskstólar, nánast allur búnaður nýendurnýjaður.
Staðsetning mjög góð og næg bílastæði. Frábært tækifæri.

HEILSUSTUDIÓ & SNYRTISTOFA 
Til sölu þekkt heilsustudió og snyrtistofa. Stofan sérhæfir sig í lík-
amsmeðferðum, s.s. meðferðum til grenningar, styrkingar, mótunar
og hreinsunar. Auk þess allri alhliða snyrtingu. Mjög góður aðbúnað-
ur í rúmgóðu húsnæði. Frábært tækifæri á mjög góðu verði.

FLOTT HÁRSNYRTISTOFA Í 101 - MJÖG VINSÆL
Til sölu glæsileg og vel búin hársnyrtistofa, frábærlega vel staðsett,
í góðu húsnæði, með bílastæði við inngang. 6 vinnustöðvar og 2
vaskstólar og allur búnaður mjög góður. Verð 7 millj.

VINSÆLL SKYNDIBITASTAÐUR í hverfi 108
Til sölu þekktur skyndibitastaður í austurborginni með fína afkomu.
Bullandi traffic. Tekur yfir 30 manns í sal. Gott dæmi.

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

Húsin eru framleidd í nýrri 
og glæsilegri verksmiðju í 
Eistlandi og koma í einingum 
tilbúin til uppsetningar. 
Afgreiðslutími er frá 
2 og upp í 6 mánuði.

Við bjóðum upp á vönduð 
og traust einingahús á 
sanngjörnu verði. Við viljum 
koma til móts við þarfir hvers 
og eins með því að bjóða 
uppá fjölbreytta möguleika 
við hönnun og byggingu 
draumahússins og veita 
viðskiptavinum okkar góða 
og faglega þjónustu. Því 
erum við í samstarfi við 
fagaðila á öllum stigum 
byggingarferilsins.

Ef þú ert að leita að 
draumahúsinu þínu, leitaðu 
þér þá upplýsinga eða 
tilboða hjá okkur í síma 
864 2400 eða á heimasíð-
unni okkar.

www.volundarhus.is
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Víkurbraut 42, Grindavík
Mikið endurnýjuð neðri hæð í tvíbýli
107,5 ferm. ásamt bílskúr 48,6 ferm.
Húsið er klætt að utan. Nýjar útidyra-
hurðar. Bílskúrinn er nánast nýr, ný
bílskúrshurð.
Verð: 18.200.000,-

Blómsturvellir 2, Grindavík
Snyrtilegt einbýlishús ásamt bílskúr
176,4 ferm . Mikið endurnýjað. 4
svefnherb. Nýtt parket að hluta. Nýjar
neysluvatnslagnir. Nýtt baðherbergi.
Verð: 29.900.000,-

Túngata 11, Grindavík
Fallegt 123,9 ferm. einbýli ásamt 38,2
ferm. bílskúr. Eignin skiptist í forstofu,
stofu, eldhús, þvotthús, baðherb. og 4
svefnherb. Flísar eru  á baðherberg.
og forstofu og parket á stofu, gangi
og herbergjum. Bílskúrinn er fullbúinn.
verð: 24.000.000.-

Leynisbraut 12a, Grindavík
Mjög gott 103,5 ferm. parhús.  Húsið
skiptist í eldhús, bað, 2 svefnherb.
þvottahús og geymslu. Á forstofu eru
flísar. Plastparket er á stofu og her-
bergjum, flísar á baði. Eldhúsinnrétt-
ing, keramikborð, ofn og vifta. Á baði
eru flísar á gólfi, hvít innrétting og
baðkar með sturtu. Góður staður, vin-
sælar eignir.
Verð: 18.500.000,- 

Vesturhóp 7, Grindavík
Nýtt parhús 118,5 ferm. ásamt 42,3
ferm. bílskúr. 3 svefnherb. Parket  á
allri eigninni nema flísar á baði, for-
stofu og þvottaherb. Í eldhúsi er kirsu-
berjainnrétting. Hiti í gólfum. Skipti
koma til greina á eign í Reykjavík eða
t.d. á sumarhúsi. Áhvílandi um
18.000.000 kr. hjá Íbúðalánasjóði og í
kringum 4.100.000 kr. hjá Sparisjóði.
LAUST STRAX
Verð: 33.000.000,-

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

Vörðusund 1, Grindavík
Nýtt iðnaðarhúsnæði, stálgrindarhús
einangrað og klætt að innan. Vegg-
hæð 4,75 m Mænishæð 6,95 m Inn-
keyrsluhurð 4m há. Hiti í gólfi, slípuð
gólfplata. Lóð grófjöfnuð fermetrar
167,4
Verð: kr. 16.000.000,-

Túngata 18, efri hæð,
Grindavík
58,8 ferm. risíbúð í tvíbýliishúsi. Eignin
skiptist í 2 svefnherbergi og stofu.
Spónarparket á svefnherbergjum en
búið er að flota gólf í gangi og stofu.
Dúkur er inná baðherbergi og einnig
eldhúsi. Baðherbergi er með baðkari
sem er einnig sturta. Sameiginlegur
inngangur. 
Verð: 9.500.000,-

Fr
u

m

Við auglýsum þína eign frítt!

Baðsvellir 1, Grindavík
Mjög falleg 134 ferm einbýlishús
ásamt 34 ferm bílskúr. 4 svefnherb. 2
baðherb. sjónvarpshol. Nýtt járn á
þaki, nýjar neysluvatnslagnir. Forhitari.
Hiti í plani. Sólpallur með heitum potti.
Verð 29.500.000,-

Ásabraut 14, 0104, Grinda-
vík
Glæsileg endaíbúð, 96,2 ferm. Innrétt-
ingar úr eik, parket og flísar á gólfum.
Skápar í herbergjum og í forstofu. 2
svefnherb.
Verð: 19.500.000,-

Hafnargata 28, Grindavík
Til sölu mjög gott 1379,3 fermetra
atvinnuhúsnæði. Eignin er á mjög
góðum stað rétt hjá höfninni. Á fyrstu
hæð eignarinnar er flott fiskvinnslu-
hús með góðan vinnslusal með kæli.
Einnig á neðri hæð eru skrifstofur
með parketi, aðstaða fyrir starfsfólk.
Á efri hæð er mjög flott líkamsræktar-
stöð, þar er parket og dúkar á gólf-
um.
Verð: Uppl. á skrifstofu,-

Víkurbraut 46 - 240 Grindavík - www.es.is

Vegna mikillar eftirspurnar, 
þá vantar okkur allar 
gerðir eigna á skrá!
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Þorlákur Ó. Einars-
son
lögg. fasteignasali

stakfell.is

Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg.
fast.sali

Fax 535 1009

Seltjarnarnes
Erum með kaupendur að eignum á
Seltjarnarnesi

108 Reykjavík
Erum með kaupanda að raðhúsi í
Fossvogsdal (Löndunum).

110, 112, 201 eða 203 
erum með kaupanda að raðhúsi á
einni hæð með stórum bílskúr.

107 Reykjavík
Erum með kaupanda að 3ja herbergja
íbúð í vesturbæ Reykjavíkur

Fr
um :: 535_1000

Gullteigur - Nýbygging - Lúxusíbúðir
Nýjar íbúðir í grónu hverfi, 160 til 164 fm. Íbúðir skilast fullbúnar án gólfefna.
Lóð verður fullfrágengin við skil. Hiti er í öllum gólfum.

Skipalón 21 - Hafnarfirði.
3. til 5. herb. íbúðir í nýju fjölbýlishúsi. Íbúðirnar eru frá 98.7 fm að 130 fm. Íbúðirn-
ar skilast tilb., eldhús með tækjum frá Miele granít borðplötu og ísskáp frá G. El-
ectric. Val er á háglans sprautul. innrétt. eða eikarinnrétt. Þv.herb. innan íbúða.
Stæði í bílskýli. Sjá frekari lýsingar http://php.onno.is/vefir/ibyggd/skipalon/

.is : : 535_1000

Kaplaskjólsvegur - Vesturbær
Ný innréttuð 107.2 fm, 4ra herbergja
endaíbúð á 1. hæð á þessum vinsæla
stað í vesturbænum. Íbúðin skiptist í þrjú
svefnh., stofu, eldhús og bað. 
Verð 32 millj.

Kóngsbakki - 4ra herb
101.4 fm íbúð á 3. hæð. Íbúðin skiptist í
anddyri, stofu, eldhús, hjónah., 2. barna-
herbergi, bað og þvottah. Íbúðin er upp-
runaleg og snyrtileg. Sér geymsla í kjall-
ara.
Verð 21.9 millj.

Þorláksgeisli-Gott áhvílandi lán
Falleg og stór 4ra herbergja íbúð á þriðju
hæð í góðu lyftuhúsi. Bílageymsla. Gott
lán sem hægt er að yfirtaka á þessari
íbúð. Laus við kaupsamning. 
Verð 34.9 millj.

Mjósund - Hafnarfjörður
109,9 m2 íbúð á fyrstu hæð með kjallara.
Eignin skiptist í hæð með forstofu, stofu,
borðstofu og eldhúsi. Kjallari með
sjónvarpsrými, baðherbergi, herbergi og
þvottahúsi. Íbúðin er laus.
Verð 23.1 millj.

Drápuhlíð með bílskúr
Hæð og ris með sérinngangi og bílskúr
alls 196 fm Töluvert endurnýjuð eign. Á
hæðinni eru 2 samliggjandi stofur, nýtt
eldhús, bað, og 2 herb. Ris er herbergi,
stofa, þvottahús. Góðar leigutekjur. 
Verð 51.9 millj. 

Asparhvarf - Glæsieign
Um er að ræða 501,4 fm einbýli í bygg-
ingu sem afhendist fullbúið. Húsið stend-
ur efst í lokaðri götu á besta stað með
góðu útsýni. Húsið skiptist í anddyri, 5
svefnh. 4 baðh., gestasn., eldhús, stofu,
borðst., æfingasal/fríst.rými, sjónv.h.,
þv.hús, geymslu og bílskúr. 

Grettisgata - Miðbær - Einbýli
Viltu innrétta sjálf/ur? Í dag eru hæðirn-
ar einn geimur og hægt að hanna her-
bergisskipan að vild. Húsið skiptist í kjall-
ara, hæð og ris. samt. 138 fm og 50 fm
2ja herb hliðarbyggingu.
Verð 45 millj.

Klettakór - útsýni 
4 - 5 herb. íbúð stærð 175,5 fm. Í búðin er
á 2 hæðum og skiptist í neðri hæð með 2.
svefnh., baði, þv.húsi og geymslu og eftri
hæð með 1 svefnh., baði, eldhúsi og stofu.
Íbúðinni er skilað fullb. án gólfefna öðrum
en með flísalögðum bað og þvottahúsgólfi.
Verð 43 millj.

Gullengi -  4ra herb.
Ný fullbúin 132 fm íbúð á 2. hæð í 3ja
hæða fjölbýli. Eignin skiptist í 4 svefnh.,
stofu, eldh., baðh. og þv.hús. Sameiginl.
garður með leiktækjum. Sérinng. af svöl-
um. Hagstætt 20 millj. lán getur fylgt.
Verð 33.9 millj.

Hofteigur - stutt frá Laugardal
137,7 fm íbúð í kjallara. Íbúðin skiptist í
anddyri, eldhús, stofu, baðherbergi og 3
góð herbergi. Þvottahús og geymsla eru í
sameign.
Verð 29.9 millj.

Auðbrekka - hæð
100 m² 3ja herbergja miðhæð í þríbýlis-
húsi. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, eld-
hús, baðherbergi, hjónaherbergi, barna-
herbergi og geymslu (5,2m²) á jarðhæð.
Eldhús nýlega uppgert. Verð 22.5 millj.

Skólavörðustígur – „Penthouse“
155 fm penthouse íbúð, útsýni yfir alla
Reykjavík. Íbúðin skiptist í 4 herberbergi,
bað, eldhús og glerturn. Íbúðin hefur ver-
ið mikið endurnýjuð. 
Verð 59 millj.

Lauganesvegur – endurnýjuð
3ja herbergja 83,2 fm íbúð sem skiptist í
forstofu, bað, 2 svefnh., eldhús, stofu og
7 fm geymsla. Eldhús er með sérsmíðaðri
hvítri sprautul. innr., nýlegum tækjum og
gufugleypi úr burstuðu stáli. Gler, raf-
lagnir, dósir og tenglar er nýtt. 

Hjallabraut - 3ja herb.
108,1 fm² á 3. hæð við Hjallabraut,
Hafnafirði. Íbúðin skiptist í forstofu, borð-
stofu, stofu, eldhús, baðherbergi, svefn-
herbergi og hjónaherbergi. 
Verð 22.5 millj.

Tröllakór - Kópavogur
Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna.All-
ar íbúðir eru með rúmgóðum herbergjum
og stórum suðursvölum. Stutt í skóla, úti-
vist og góðar gönguleiðir. Traustur bygg-
ingaraðili (Ris ehf). 
Verð 26.2 millj.

Laugavegur - Lúxus
3ja herb. íbúðir í nýju, 6 íbúða húsi við
Laugaveg. Íbúðirnar skilast fullbúnar með
gólfefnum og innr. Íbúðirnar eru frá 86,6
fm til 100,8 fm Mikil lofthæð er í íbúðun-
um. Lyfta í húsinu. Þakíbúðirnar eru með
2 svölum og útsýni.
Verð frá 43 til 45 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 afhend-
ingar við kaupsamning.
Verð 32.9 millj.

Hringbraut - Lyftuhús
50 fm 2ja herbergja íbúð á 4.hæð í 5
hæða lyftublokk vesturbæ Reykjavíkur.
Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús, baðher-
bergi, svefnherbergi og stofu. Geymsla á
1.hæð. Stæði í bílageymslu. 
Verð 17.9 millj.

Engihjalli - 1 hæð
84 fm 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð
mjög miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu.
Íbúðin skiptist í 2 svefnh. stofu, eldhús
og bað. Sérgeymsla á jarðhæð. Þvottah.
Á hæðinni. Verð 19.9 millj.

Verð 26.6 millj.

Laugavegur - 3ja herb
101,3 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð. 65 fm
svalagarður til suðurs með heitum potti.
Íbúðin skiptist í forstofu, bað, eldhús og
tvö svefnh.. Eignin er öll nýlega endurnýj-
uð að sögn eiganda þ.e.a.s. raflagnir,
þak og ofnalagnir. Sameignin falleg.
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Fasteignasalan Fasteignir og fyrirtæki hefur til sölu vel staðsetta, 129,1 
fermetra tveggja hæða einbýli. Eigninni er hægt að skipta niður í tvíbýli, 
þar sem tveir inngangar eru í húsið, annar frá götu og hinn frá garðinum. 
Einnig felast miklir möguleikar í stækkun hússins. Húsið stendur á 163 fm 
eignalóð og er steinsnar frá Hallgrímskirkju. Gólfefni eru ýmist uppruna-
lega lökkuð gólfborð eða teppi. Gluggar eru í góðu standi þar sem gler er 
að hluta endurnýjað. Veröndin er hellulögð. Eignin er laus til afhendingar. 

Verð: 49 milljónir.

101 Reykjavík:  Gengið inn úr tveimur áttum
Frakkastígur 26a: Möguleiki á tveimur íbúðum

Sætún
116 Kjalarnes
Frábært fyrir hestamenn!

Stærð: 55.519 fm
Fjöldi herbergja: 0

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 67.900.000

Um er að ræða 2536 m2 lóð sem hefur verið skipulögð sem íbúðarhúsalóð og er áætlaður byggingaréttur upp á
1080  m2.   Á  lóðinni  er  25  ára  gömul  skógrækt  og  er  skv.  skipulagi  heimilt  að  reisa  þarna  einbýlishús  og  t.d.
hesthús.  Frá  íbúðarhúsalóðinni  og  niður  að  sjó  liggur  5,3  hektara  óskipulagt  land  og  rennur  fallegur  lækur  í
gegnum landið.   Þarna er  tilvalið  svæði  fyrir  hesta en einnig mætti  hugsa sér  að í  framtíðinni  mætti  skipuleggja
þarna frekari byggð.  Samkvæmt núverandi áætlun er gert ráð fyrir að Sundabrautin tengist inn á Vesturlandsveg í
um það  bil  eins  kílómetra  fjarlægð  austan  við  Sætún.  Frá  svæðinu  er  gríðarlega  fallegt  útsýni  yfir  Reykjavík  og
sundin.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Vilhelm
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

vilhelm@remax.is

Góður fjárfestingarkostur!

663-6003

A u s t u r v e g i  3 8  –  S í m i  4 8 2  4 8 0 0  –  w w w . a r b o r g i r . i s

Fr
um

Atli Snær

Sigvarðsson

sölumaður

Anna Dóra 

Jónsdóttir 

ritari/sölumaður

Þorsteinn 

Magnússon

sölumaður

Guðjón Ægir 

Sigurjónsson hrl.

Óskar 

Sigurðsson hrl.

Sigríður

Sigurbjartardóttir

ritari

Langafit Garðabær

Selfoss

Suðurengi - Selfossi
Snyrtilegt og mjög vel staðsett raðhús í grónu hverfi í lokuðum botnlanga.
Góð stofa, 3 svefnherbergi og endurnýjað baðherbergi. Verð 24,8 millj.

Sóltún - Selfossi
Mjög vel staðsett og fullfrágengið raðhús með innb. bílskúr.Vandaðar innrétt-
ingar og gólfefni. Góð verönd og hellulögð innkeyrsla. Verð 28 millj.

Hveragerði

Réttarheiði - Hveragerði
Bjart og snyrtilegt endaraðhús með innbyggðum bílskúr, parket og flísar á
gólfum, góðar innréttingar, gróinn garður og hellulögð innkeyrsla. Verð 27,9
millj.

Reykjavík

Dalsel - Reykjavík
Góð og vel skipulögð 4ra herbergja enda íbúð á efstu hæð auk stæðis í bíla-
geymslu. Parket og flísar á gólfum. Laus fljótlega. Verð 24,4 millj.

Hraunbær - Reykjavík
Mikið endurnýjuð og veruleg góð 3ja herbergja íbúð í góðum stigagangi.
Góðar innréttingar og gólfefni. Laus fljótlega. Tilboð óskast.

Tryggvagata - Reykjavík.
Mikið endurnýjuð vel skipulögð 2jaherb íbúð  á 4. hæð.  Gott innra
skipulag, vönduð og ný gólfefni, nýjar innréttingar. Tilboð Óskast.

Dæmi um fjármögnun:
Kaupverð á 3ja herb. íbúð 

Verð  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.700.000
Lán Ils  . . . . . . . . . . . . . . . . 17.360.000
Lán frá seljanda   . . . . . . . . 3.000.000
Eigið fé  . . . . . . . . . . . . . . . . 1.340.000

Austurvegur Selfossi

Mjög fallegt tvílyft og vel staðsett parhús með innbyggðum bílskúr. Eignin telur samtals 232 m2 og tel-
ur á neðri hæð; forstofu, stórar stofur,e ldhús, þvottahús góður stigi er uppá eftri hæð sem telur Góða
stofu / alrými, 4 góð svefnh., fatah. er innaf hjónah. auk baðh. sem er á hæðinni. Bílskúrinn er fullb., garð-
urinn er skjólgjóður og gróinn, innkeyrsla er hellulögð. Tilboð óskast.

Vandaðar og vel staðsettar
2ja, 3ja og 4ra herb. og ski-
last fullbúnar án gólfefna
með vönduðum innrétt-
ingum. Húsið er viðhalds-
lítið og í sérflokki. Þeir
sem tryggja sér íbúð í
tíma geta komið að vali
á innréttingum.
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Þitt hús í sólinni!
EF ÞÚ VILT FJÁRFESTA Í EIGN Í SÓLINNI ÞÁ BJÓÐUM VIÐ ÞÉR 

SKOÐUNARFERÐ FRÁ  15.500   INNIFALIÐ: FLUG, FÆÐI OG GISTING.

Ef þú ert á leiðinni til Spánar, Tyrklands, Krítar, Kýpur, Belís eða Ítalíu 
og vilt skoða eignir þá bjóðum við dagsskoðunarferð þér að kostnaðarlausu.

Hringdu og pantaðu skoðunarferð þegar þér hentar!

Hafðu samband og fáðu nýja bæklinga 2008 senda heim.

Nánari uppl. milli kl. 12 og 16 alla virka daga
Sími: 586 2880 - Gsm: 696 1960

www.atlasiceland.com - sales@atlasiceland.com

F
ru

m

– Atlas fylgir þér alla leið –Yfir 100 starfsmenn í þjónustumiðstöð Atlas
Vingjarnlegt viðmót, aðstoð og ráðleggingar 
Allar húseignir á eignarlóðum
Verð á Spáni frá 97.000 c
Verð í Tyrklandi frá 42.000 c
Mörg hundruð eignir um að velja
Nýjar og notaðar eignir
Aðstoð við rekstur
Tryggingar
Húsgögn
Leiguþjónusta
71.000 viðskiptavinir 
30 ára reynsla

international

 ÍtalíaNÝTT

Spánn, Kýpur, 

Grikkland, Tyrkland, Belís og
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Frakkastígur - miðbærinn.
Til sölu glæsilega staðsett ein-
býli/tvíbýli, hæð og ris, með 2
sérinngöngum. Húsnæðið er
129,1 fm, klætt holsteinshús,
og stendur á 163 fm eignarlóð.
Möguleiki að skipta eigninni.
Hugsanlegur byggingarréttur.
Gólfefni eru ýmist upprunaleg
lökkuð gólfborð eða teppi. Eld-
hús með uppgerðri eldri inn-
réttingu. Gler að hluta stands-

ett. Sólpallur í garðinum. Verð aðeins 49,0 millj. Húsnæðið er
hentugt undir stækkun og/eða breytingar.

Kaplahraun 75 fm.
Í boði 75 fm verslunarhúsnæði
á tveimur hæðum. Hentar vel
fyrir litla heildverslun og fl.Hús-
næði í toppstandi. Mjög góð
staðsetning við helstu stofn-
vegi.

Trönuhraun, 216 fm innkeyrslubil.
Glæsilegt nýlegt miðjubil á 2
hæðum samtals 216 fm þar er
96 fm milligólf. Húsið er steypt
með stálklæðningu að utan.
Tveir stórir kvistir sem snúa út
að götunni, sér inngangur er í

skrifstofusal með perlugólfi, innkeyrsla. Inn af skrifstofuplássinu flísa-
lagt bað með sturtuklefa og lögn fyrir þvottavél. Á milligólfi er kaffis-
alur m/ eldh.innréttingu, bjartur skrifstofusalur, ca 30 fm með gler-
vegg og gler rennihurð sem aðskilur. Þá er 30 fm herb. sem nýta
mætti fyrir sýningarsal eða þess háttar. Innkeyrslubilið er fremst með
6 mtr lofthæð. Parket er á allri efri hæðinni og loft klædd með hvítuð-
um panel. Lóðin er afgirt og malbikuð. 

Drangahraun Hfj, 1.377 fm.
Í einkasölu vel stað-
sett steinsteypt at-
vinnuhúsnæði, skipt-
ist í 1.122 fm framhús
á tveimur hæðum
auk 255 fm bakhúsi,
samtals um 1.377 fm.

Neðri hæðin er að mestu nýtt undir létta iðnaðarstarfsemi en get-
ur hentað verslun, hlaupaköttur, innkeyrsluhurðir í porti,
starfsm.aðst., wc, móttaka. Á efri hæð eru m.a.  skrifstofur, wc,
kaffiaðstaða og eldhús. Bakhúsið með 3 innkeyrsluhurðum og
góðri lofthæð. Mögulegur byggingarréttur til stækkunar. Teikning-
ar og frekari upplýsingar á skrifstofu okkar. 

Dvergshöfði - 75 eða 132 fm.
Til leigu frábærlega stað-
sett á höfðanum blandað
húsnæði sem hægt er að
leigja í ýmsum stærðum.
Sjálfstætt um 75 eða 132
fm þjónustu- og/eða skrif-
stofurými á 1. hæð. Sér-
inngangur beint frá götu, 2
skrifstofur, 2 wc og mjög
góður sýningarsalur.

Einnig mögulegt að fá samanlagt tæplega 800 fm. sem skiptast
100+150 fm skrifstofur, wc, 130 fm verslun og um 400 fm sal/lag-
er. Húsnæðið er mikið endurnýjað s.s. þak, gluggar ofl.

Flugumýri, Mos,  968 fm iðnaðarhúsnæði.
Til sölu mjög gott 968
fm iðnaðarhúsnæði
með braut f. brúar-
krana. Húsið sam-
loku-stálgrind, skrif-
stofa, wc. Húsið er
með um 9 mtr.
mænishæð, þakbirta
og reyklosun í mæni.

Samtals 4 innkeyrsluhurðir, þar af 1 sem er 5x5 mtr. Hentar vel
flestri iðnaðarstarfsemi. Auðvelt að stúka húsið niður. Öll lóðin mal-
bikuð. Samþykktur um 200 fm viðbyggingarréttur. Góð staðsetn-
ing í nálægð Höfðans. Mikil lofthæð og gott verð!

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.

Drangahraun, Hfj,  528 fm.

Í einkasölu vel staðsett samtals 528 fm iðnaðarhúsnæði, þar af er
108 fm á 2. hæð m.a. undir skrifstofur. Húsið er steinsteypt horn-
hús með mjög rúmgóðri lóðaraðkomu. Húsið er með mikilli loft-
hæð, 5,8 vh. og 7,4 í mæni, stálbitarennur fyrir allt að 5 tonna brú-
arkrana gafla á milli, stórar innkeyrsluhurðir 3x talsins, skrifstofur,
wc og kaffistofa. Húsið er til sölu eða leigu og hentar undir flesta
atvinnustarfsemi. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölu-
mönnum okkar.

Grandatröð, Hfj, 271 fm. Innkeyrslubil.

Í einkasölu nýtt og glæsilegt atvinnuhúsnæði að grunnfl. 201 fm
auk 70 fm milligólfs þar sem er skrifst., kaffist. og eldhús, wc og
rannsóknarst. Húsið er stálgrindarhús með liggjandi stórbáráttri
aluzink klæðningu. Vegghæð um 5,5 mtr og hurðarhæð  (inn-
keyrslu ) er tæpir 5 mtr og er innkeyrslurýmið 15,8 mtr djúpt. Stór
mænisgluggi er eftir endilöngu þaki og gefur mikla ofanbirtu. Frá-
gangur húss góður. Malbikað plan fyrir framan húsið. Mjög
góð aðkoma að húsinu. 

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

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

atvinnuhúsnæðis

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi

Valgeir Kristinsson, 
Hrl., Lögg. faseignasali

Fasteignir & Fyrirtæki veitir þér sérfræðiþjónustu í sölu og útleigu á atvinnuhúsnæði og umsýslu fyrirtækja. Áratuga reynsla!

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

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

Sími: 588 9090

NORÐURBAKKI 23 OG 25, HAFNARFIRÐI

Glæsilegar íbúðir á frábærum stað við sjávarsíðuna með
mögnuðu útsýni. Húsið er teiknað af Birni Ólafs. Um er að
ræða 2ja-4ra herbergja fullbúnar íbúðir með gólfefnum. Allt að
95% lán frá seljanda. 
Húsið er teiknað er Birni Ólafs.

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.00-18.00

LANGALÍNA 10-14 - GARÐABÆ - OPIÐ HÚS

Glæsilegar íbúðir í þremur húsum á sjávarlóð í Sjálandi. Íbúð-
irnar eru 3ja herb. frá 120 fm. Lyfta er í húsunum frá bílakjall-
ara. Húsin eru hönnuð af Birni Jóhannessyni. Glæsilegt útsýni. 

ÍBÚÐIRNAR VERÐA TIL SÝNIS Í DAG 
MÁNUDAG FRÁ 17.00-18.00.

Fr
um

Skaftahlíð- Glæsileg Mjög góð og
vel skipulögð 123,8 fm íbúð á 3ju hæð. Íbúð-
in skiptist í forstofu, tvær stórar stofur, eld-
hús, baðherbergi og þrjú herbergi. Tengi er
fyrir þvottavél í íbúð. Húsið er nýlega stands-
ett að utan. V. 32,2 m. 7338

Keilugrandi - jarðhæð Mjög góð
og vel skipulögð 2ja herbergja 52,2 fm íbúð
á jarðhæð, íbúðinni fylgir góður sólpallur.
Húsið er allt nýlega viðgert og málað og
íbúðin er mikið uppgerð. V. 18,2 m. 7346

Byggingarlóð við Furugerði Til
sölu 3.700 fm lóð við Furugerði í Reykjavík.
Lóðin er leigulóð af hálfu Reykjavíkurborgar.
Heimilt er að byggja þrjú parhús. Á lóðinni
stendur í dag einbýlishús auk tveggja gróð-
urhúsa. Staðsetning lóðarinnar er afar mið-
svæðis og bíður upp á ýmsa möguleika. Til-
valið tækifæri fyrir byggingaverktaka.  6309

Hamravík - mikið áhvílandi
Mjög rúmgóð og björt 104,5 fm íbúð á
2.hæð með sér inngangi. Parket á stofu og
herbergjum. Þvottahús í íbúð. Næg bíla-
stæði. Stutt í skóla og leikskóla, Spöngin
skammt frá svo og fallegt útivistarsvæði við
sjóinn. Hér er gott að búa. Afhending fljót-
lega. V. 27,4 m. 7139

HVERAFOLD 39 - SJÁVARLÓÐ

Glæsilegt rúmlega 260 fm einbýli á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr
á sjávarlóð í neðstu húsaröðinni við Grafarvoginn. Húsið er mjög vel staðsett
með fallegu útsýni og suðurgarði. Mikil lofthæð er í húsinu og arinn á tveimur
hæðum. Tvær glæsilegar verandir eru við suðurhlið eignarinnar. Heitur pottur.
Fallegur garður. Glæsilegt útsýni. V. 84,9 m. 7024

HÚSIÐ VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG MÁNUDAG FRÁ 17.00-18.00. 

HJARÐARHAGI 32, 3. HÆÐ
Mjög falleg 82 fm 3ja herb. íbúð á efstu hæð
í kennarablokkinni. Parket á gólfum. Nýlega
standsett baðherbergi. Suðursvalir. Stutt í
skóla og þjónustu. V. 22,9 m. 7140

ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í
DAG MÁNUDAG FRÁ 17.00-17.30

GUNNARSBRAUT 34 - NORÐURMÝRI, EFRI HÆÐ
3ja herbergja 84 fm mjög falleg efri hæð í 3-
býlishúsi. Hæðin skiptist í hol/gang, góða
stofu, 2 rúmgóð herbergi, baðherbergi og
eldhús. V. 26,2 m. 7104

ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í
DAG MÁNUDAG FRÁ 17.00-18.00

BJALLAVAÐ 15 - LAUS STRAX   

3ja herb stórglæsileg 96,4 fm fullbúin íbúð. Til afhendingar strax parketlögð. Íbúðin er með
sérinngangi af svölum og skiptist í forstofu, hol, tvö stór herbergi, þvottahús, baðherbergi,
eldhús og stofu auk sérgeymslu í kjallara. Ísskápur og uppþvottavél fylgir. V. 27,5 m. 6159

ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG MÁNUDAG FRÁ 17.30-18.00
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Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

 23 millj
4
105,9 fm
1974
Yfirbyggðar 
svalir

310 Borgarnes

Kveldúlfsgata 20 
Glæsileg  4 herbergja íbúð á þriðju hæð. Vandaðar innréttingar 
og  gólfefni. Yfirbyggðar svalir. Gardínur og ljós fylgja. Glæsilegt 
útsýni.

Elín Davíðsdóttir
þjónustufulltrúi
elind@domus.is
sími 440 6140 

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

38 millj.
4
172,8 fm
2006
Sólstofa 
einstakt útsýni

310 Borgarnes

Lækjarbrekka 1 
Glæsilegt 4  herbergja einbýli með innbyggðum bílskúr. Á  
glæsilegum útsýnisstað rétt  fyrir utan Borgarnes. Ýmis skipti 
koma til greina.

Elín Davíðsdóttir
þjónustufulltrúi
elind@domus.is
sími 440 6140 

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

19,5 millj.
2
57,5 fm
1936
Mjög hagstæð   
4,15% lán.

101 Reykjavík

Laugavegur
Sjarmerandi eign á góðum stað í miðbænum.  
Svefnherbergið er mjög rúmgott og snýr út í bakgarð.  
Parket á gólfum.

Ágúst Pétursson
viðskiptastjóri
agust@domus.is
sími 664 6025 

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

24,5 millj.
4
80,8 fm
1937
Laus strax.

101 Reykjavík

Njálsgata
Hugguleg íbúð í litlu fjölbýli. Sameign hefur nýlega verið 
tekin í gegn auk þess sem húsið var málað í fyrra. Skipt 
hefur verið um nokkra glugga.

Ágúst Pétursson
viðskiptastjóri
agust@domus.is
sími 664 6025 

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

4
95,6 fm
1922
Tvíbýli 

220 Hafnarfjörður

Krosseyrarvegur 
Góð 3-4ra herbergja 95,6 fm hæð og kjallari með sérinng. í 
tvíbýlishúsi. Baðh. nýlega tekið í gegn. Húsið málað sumar 
2007. Eign á rólegum stað. Stutt í alla almenna þjónustu.

Þröstur Magnússon
sölufulltrúi
throstur@domus.is
sími 664 6030

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

27,8 millj.
4
110,5 fm
1982
Bílskúr

210 Garðabær

Lyngmóar 
Björt og rúmgóð 4ra herbergja 93,7 fm íbúð með frábæru 
útsýni og 16,8 fm bílskúr. Vel staðsett íbúð í Garðabæ með 
fallegu útsýni. Stutt í alla almenna þjónustu.

Þröstur Magnússon
sölufulltrúi
throstur@domus.is
sími 664 6030

  REYKJAVÍK

Ágúst R. Pétursson
viðskiptastjóri

Barbara Wdowadik
lögg. leigumiðlari

Björgvin Guðmundsson
viðskiptastjóri

Elsa B. Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri

Guðrún Magnúsd.
móttökuritari

Guðrún Sigurðard.
B.A. í lögfræði

Halldór Jensson
viðskiptastjóri

Heiðrún Sigurðardóttir
sölufulltrúi

Helgi Már Mogensen
skjalagerð

Jón Eiríksson
lögg. fasteignasali

Linda B. Stefánsd.
lögg. fasteignasali

Ragnar Örn Egilsson
M.S. í viðskiptafræði

Rósa Pétursdóttir
lögg. fasteignasali

Þórey Jónsdóttir
viðskiptastjóri

Þröstur Magnússon
sölufulltrúi

  AKUREYRI   AKRANES/BORGARNES   BLÖNDUÓS   EGISSTAÐIR/REYÐARFJÖRÐUR          

Ólafur H. Ólafsson
Hdl.

Kristján Gestsson
lögg. fasteignasali

Unnar Helgason
viðskiptastjóri

Jón H. Hauksson
lögg. fasteignasali

Elín Davíðsdóttir
viðskiptastjóri

María Matnúsdóttir
lögg. fasteignasali

Magnús Ólafsson
viðskiptastjóri

Stefán Ólafsson
lögg. fasteignasali

Ólöf Pálmadóttir
skjalagerð

Bjarni Björgvinsson
lögg. fasteignasali

Ævar Dungal
lögg. fasteignasali

Inga Rós Unnarsd.
skjalagerð

Rebekka Þórhallsd.
þjónustufulltrúi

Páley Borgþórsd.
lögg. fasteignasali

Svana Siguðrard.
viðskiptastjóri

Þórunn Gísladóttir
þjónustufulltrúi

  VESTMANNAEYJAR

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

29,9 millj.
5 - 6
144,7 fm
1956
Frábær 
staðsetning

108 Reykjavík

Rauðagerði 54
Skemmtilegt og vel staðsett parhús við Rauðagerði í 
Reykjavík. Húsið samtals 144.7 fm á þremur hæðum. 
4-5 svefnherbergi.

Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

 8,5 millj
2
53,3 fm
1880
 Tilvalið sem 
sumarbústaður

735 Eskifjörður

Túngata 12 
Fallegt og mikið endurnýjað einbýlishús á fallegum stað 
Laust fljótlega – tilvalið sem sumarhús.

Ævar Dungal
lögg. fasteignasali
dungal@domus.is
sími 897 6060 



Fáðu tilboð frá okkur í sölumeðferð á þinni eign!

Í nútíma fasteignaviðskiptum eru gerðar meiri kröfur til fagmennsku og vandaðra vinnubragða. 
Við hjá Domus göngum lengra í þjónustu við væntanlega kaupendur sem skilar sér í traustum 
viðskiptum og ánægðari viðskiptavinum.

Kaupendur vilja fá vandaðar upplýsingar og afbragðsþjónustu. 

Við gerum betur

Hafðu samband við okkur í síma 440 6000 og fáðu nánari upplýsingar um okkar öfluga söluferli. 

Við verðmetum eignina þína, þér að kostnaðarlausu.

Öflugt og árangursríkt söluferli 
tryggir betri árangur

Nútímaleg fasteignasala sem ber umhyggju fyrir þér



SMÁAUGLÝSINGAR

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

ALVEG SKÍNANDI!
Flutningsþrif, nýbyggingaþrif, húsfé-
lagaræstingar, ræsting fyrir fyrirtæki og 
stofnanir, bónvinna, teppahreinsun og 
allar almennar hreingerningar. www.
stjornuthrif.is S: 820 0691

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

Tek að mér regluleg þrif í fyrirtækjum 
og einnig flutningsþrif. Ástu-Svæði . S. 
848 7367.

 Garðyrkja

Vetur, sumar, vor og haust. Vanir 
menn, vönduð vinna! Upplýsingar veita 
Ólafur 661 2005 & Hilmar 699 8509 
Kletthamar ehf. www.kletthamar.is

Gerum garðinn frægan !
Tökum að okkur alhliða garða-
hreinsun, fellum tré, klippum 

tré, þökuleggjum, helluleggjum 
og öll önnur alhliða garðavinna.

Uppl. gefur Róbert í s. 848 
8071. Garðaþjonustan.is

Tek að mér slátt fyrir húsfélög og ein-
staklinga og klippingar og umhirðu á 
görðum. Uppl. í s. 616 1569.

 Málarar

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

Málameistari getur bætt við sig verkefn-
um. Uppl. í s. 899 6400.

 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 & 659 4403.

 Húsaviðhald

Febrúar tilboð 20% 
afsláttur.

Málarameistari getur bætt við 
sig verkefnum. Stigagangar, 
sameignir og íbúðir, gamalt 

og nýtt.
Upplýsingar í síma 869 3934 
Ingimundur Málarameistari.

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.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, 
s.s. málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

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

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

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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

LAGERSALA - LAGERSALA Lenovo 
89.900kr.-, verð áður 119.900kr.- 
Fartölvur frá 28.900kr.- BMS-
Tölvulausnir, Suðurlandsbraut 8, Sími 
565 7080

 Nudd

Nudd nudd nudd heilnudd. Uppl. í s. 
616 6469.

 Spádómar

Englaljós S. 908 5050 & 
863 1987

Er spennandi tími framundan? 
Hvað viltu vita um framtíðina? 

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

11-01.
Lára spámiðill. Visa/Euro.

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.

Einkatímar. Erla s. 587 4517.

Alspá 
 445 5000 & 823 8280

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

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

Kristjana spámiðill. Þeir sem til mín 
vilja leita. Pantið tíma í s. 554 5266 & 
695 4303.

 Múrarar

Get bætt við mig verkefnum t.d flísa-
lögn, múrverk úti og inni. Viðgerðir. 
Uppl. í s. 846 0995.

 Rafvirkjun

RafList

Löggildir rafverktakar
Getum bætt vid okkur allri 

almennri raflagnavinnu, nýlagn-
ir, vidhaldsvinna,

og fagleg ráðgjöf.
Uppl. í s. 823 8860 & 696 0502.

www.raflist.is

 Trésmíði

Seljum og leggjum parket
Tökum að okkur lagningu, slípun, lökk-
un ofl. á parketi, eigum margar tegundir 
af gegnheilu parketi til sölu. Hröð og 
góð þjónusta. S. 659 7596

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Við hjá K-Matt ehf höfum fengið blóð-
sykursmæla og strimla á frábæru verði 
sem hefur ekki þekkst áður. Upplysingar 
i sima 421 8999 eða k-matt@simnet.is . 
Opnunartimi er a milli 9-11:30 og 13:15-
16:30 alla virka daga.

Stubbastandar
Viltu losna við sígarettustubbana, bæði 
standar og á vegg. Standur ehf. Uppl. í 
s. 842 2535.

MÁNUDAGUR  18. febrúar 2008 5

A
R

G
U

S
 0

7
-0

8
9

0

Kraftvélar ehf. ///   Dalvegi 6-8 ///   201 Kópavogi
Sími 535 3500 ///   Fax 535 3501 ///   www.kraftvelar.is

Kraftvélar – umboð 
fyrir vandláta.

Tilbúnar í snjómoksturinn
Komatsu CK25 
Skriðstýrð smáskófla.
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Kraftvélar ehf. ///   Dalvegi 6-8 ///   201 Kópavogi
Sími 535 3500 ///   Fax 535 3501 ///   www.kraftvelar.is

Komatsu Hjólaskóflur
Höfum til sölu 

WA80, WA100, WA320, WA430 og WA480

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

Eldhúsinnréttingar og skápar til sölu ! 
allt ónotað og nýtt efni, fínar skúffur 
og brautir, og fl. Uppl síma 896-4111 
Friðrik.

Pappasax
Til sölu pabbasax og krausepappírs-
kurðahnífur hentur fyrir litla prentsmiðju 
eða bókbindara. Uppl. í s.896 0150

 Hljóðfæri

Stagg Þjóðlagagítar
Poki, ol, stilliflauta, auka strengjasett, 
eMedia tölvudiskur. Kr. 13.900 Fáanlegir 
Litur: viðarlitaður, sunburst, svartur, 
blár. Gítarinn Stórhöfða 27 S. 552 2125 
www.gitarinn.is

Til sölu Behringer B1520 PRO box 
m/stöndum og snúrum, Behringer 
PMH880S mixer, Nemesis bassamagn-
ari 320 W og Hohner kassabassi m/
tösku og ól. Verð 160.000 fyrir allan 
pakkann. Selst líka í stöku. Uppl. í síma 
6931848

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

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

Vélar Verkfæri Fyrir innrömmun 
Taurus neglingavél fyrir innrömmun 
Kartonskurðarhnífur, Speed Mat Tæki 
í góðu lagi Einnig pappírskurðarhnífur 
gamall Upplýsingar í síma 898 2533

 Til bygginga

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

Mótaborð (dokar) 1.545 kr/m2, timbur 
1x6 og 2x4, uppl. í s: 840-7273 og á 
ulfurinn.is

 Verslun

HEILSA

 Baðstaðir

Japanska baðið - Nýtt - 
Nýtt - Nýtt !

Líkamsskrúbbun - pottur (frítt) - Power 
nudd - gómsætur matur. Verð kr. 5500. 
Detox = úthreinsun ofl. Japanska baðið, 
Skúlagötu 40, gengið inn frá Barónstíg. 
(Næsta hús við Janus). S. 823 8280.

 Heilsuvörur

Aloe vera drykkurinn
Var með ristil- og magavandamál í 
22 ár. Aloe Vera næringardrykkurinn 
hjálpaði mér. Sjálfstæður dreifingaraðili 
FLP, Guðmundur A. Jóhannsson, s. 662 
2445 eða á www.4ever.is

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896-
4662 www.lifsstill.is

Léttist um 10 kg á 12 vk. Þú getur það 
líka með Herbalife. Reynsla í heilsuráð-
gjöf. Kaupauki fylgir. www.heilsuval.
topdiet.is Rannveig s. 862 5920.

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu 
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s. 
899 4183 www.eco.is

Lr-kúrinn er tær snilld. Léttist um 22 kg 
á 6 mánuðum. www.dietkur.is Dóra 
869 2024.

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ismennt.
is

 Nudd

Whole body massage Telepone 862 
0283.

 Ýmislegt

Súrefnismettunarmælar á frábæru verði. 
Einnig höfum við aðgang að öllum 
mögulegum vöruflokkum. Það sem við 
eigum ekki reynum við að útvega. K-
Matt ehf. S. 421 8999 eða k-matt@
simnet.is Opið 09-11:30 & 13:15-16:30 
alla virka daga.

Er með til leigu aðstöðu fyrir nuddara, 
snyrtifræðinga og fleiri. Upplýsingar í 
síma 6976634

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á 
heimsíðu okkar: www.dals-

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

Schafer hvolpar til sölu, með ættbók frá 
HRFÍ. Tilbúnir til afhendingar. Frábærir 
fjölskylduhundar. Upplýsingar í síma 
615 5000.

Please Pet Nutrition. Náttúrulegt nammi 
og bitafiskur fyrir hunda og ketti. Gefur 
árangur í þjálfun og leik. Fæst í Bónus. 
www.please.is

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Gisting

Til leigu á Spáni allan ársins hring, 
Barcelona, Costa Brava, Menorca, 
Valladolid. Uppl. í s. 899 5863 www.
helenjonsson.ws

 Byssur

Aðalfundur SKOTVÍS.
Aðalfundur Skotveiðifélags 

Íslands verður haldinn í 
Gerðubergi þriðjudaginn 19. 

febrúar n.k. kl. 20:00.
Venjuleg aðalfundarstörf.

Stjórnin

 Hestamennska

Leðurtöskur kr. 5.055,- Tito.is - 
Súðarvogi 6 - S.861 7388 

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU glæsilegt nýstandsett hús-
næði. Leigist sem 340m2 tvær sam-
liggjandi íbúðir eða sem 170m2 stakar 
íbúðir. Hentar fjölskyldum, vinnuflokk-
um, fyrirtækjum, félagasamtökum eða 
sendiráði. Frábær staðsetning umkringt 
útivistarsvæðum og í göngufjarlægð frá 
skóla, verslunarmiðstöð og félagslífi. Sjá 
nánar www.pulsinn.com/hus

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

Góð 4 herbergja íbúð í 101 til leigu. 
Upplýsingar í síma 695 1730.

Til leigu 2 & 3 herb. íbúðir í nýju 6 
íbúðahúsi í Garðinum. Íbúðirnar eru 
allar með sérinngangi og eru lausar nú 
þegar. Uppl. í s. 587 1188 & leigufel-
agid@verkvik.is

 Húsnæði óskast

Stúdíó íbúð óskast sem 
fyrst.

Óska eftir að taka á leigu stúd-
íóíbúð helst með húsgögnum, 
en ekki skilyrði. Er reglusöm 
og róleg. Skilvísum greiðsl-

um heitið. Er í traustri vinnu. 
Greiðslugeta 40-60 þús.

Upplýsingar í síma 697 3386

Snyrtilegt par með barn á leiðinni og 
rólegan hund óskar eftir íbúð til lang-
tímaleigu. Skilvísum greiðslum heitið. 
Greiðslugeta ca. 100 þús. Uppl. í s. 
690 7292.

TIL SÖLU

Olíustöðin Örfirisey er stærsta olíubirgðastöð 
landsins. Þar er tekið á móti stærstum hluta alls 
eldsneytis sem flutt er til landsins. Í birgðastöðinni
er unnið á 12 tíma vöktum og felst vinnan í losun 
og lestun olíuskipa, afgreiðslu eldsneytis til skipa 
og rekstur dælubúnaðar og skilvindu. 

Starfið stendur báðum kynjum jafnt til boða.

Allar nánari upplýsingar veitir Einar Sveinn Ólafsson 
í síma  550 9944. Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á
tölvupóstfang einar@odr.is

Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á www.odr.is

Olíudreifing ehf óskar eftir að 
ráða vélstjóra eða handlaginn 
einstakling til vaktavinnustarfa 

í olíustöðina í Örfirisey.

Olíudreifing ehf. sér um dreifingu á fljótandi eldsneyti fyrir 
N1 hf. og Olíuverzlun Íslands hf.
Félagið hefur starfað frá 1. janúar 1996.
Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á www.oliudreifing.is

Olíudreifing ehf óskar eftir að ráða yfirvélstjóra á 
olíuskipið Laugarnes. Helstu verkefni Laugarnessins 
er að afgreiða olíu til skipa á Faxaflóasvæðinu og 
sinna tilfallandi birgðaflutningi um landið. Áhöfn 
Laugarness er hluti af starfsemi Olíustöðvarinnar í 
Örfirisey. Olíustöðin í Örfirisey er stærsta olíu-
birgðastöð landsins. Þar er tekið á móti stærstum   
hluta alls eldsneytis sem flutt er til landsins.

Viðkomandi þarf að hafa VS-3 réttindi

Starfið stendur báðum kynjum jafnt til boða.

Allar nánari upplýsingar veitir Einar Sveinn Ólafsson 
í síma  550 9944. Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á
tölvupóstfang einar@odr.is

Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á www.odr.is

Yfirvélstjóri
Laugarnes

Olíudreifing ehf. sér um dreifingu á fljótandi eldsneyti fyrir 
N1 hf. og Olíuverzlun Íslands hf.
Félagið hefur starfað frá 1. janúar 1996.
Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á www.oliudreifing.is

ATVINNA



SMÁAUGLÝSINGAR

 Fasteignir

Orlando, Florida Lúxus eignir til sölu í 
Orlando, dreamquarters.is

 Sumarbústaðir

Sumarbústaðir til leigu (30 mín frá 
RVK). Heitur pottur og gasgrill. Nánari 
upplýsingar í síma 898 6107 eða www.
nupar.is.

 Geymsluhúsnæði

Til leigu sér geymslubil 7, 10 og 17 m2. 
Einnig bretti. Búslóðir, fyrirtæki, iðnað-
armenn. Upphitað og vaktað. S. 564 
6500. www.geymslaeitt.is

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóðir 
innsiglaðar í plasti á brettum. Starfað í 
20 ár. Geymt í vöktuðu og upphituðu 
húsnæði. S. 567 4046 & 892 2074. 
Sækjum og sendum búslóðirnar.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Hreingerning
Óskum eftir að ráða nú þegar 

starfskraft til að sjá um 
ræstingar, hreingerningar og 
bónvinnu. Íslenskukunnátta 

skilyrði. 
Uppl. í s. 699 8403 & 896 5066.

Pípulagnir
Faglagnir ehf óska eftir að ráða vana 
pípulagningamenn. Góð verkefnastaða. 
Uppl. í síma 824 0240, Steinar.

Hjá Jóa Fel
Holtagarðar

Óskum eftir að ráða hörku-
duglega manneskju í 

afgreiðslu í bakaríð hjá Jóa Fel 
Holtagörðum. Vinnutími 12-18.

Íslenskukunnátta skilyrði.
Upplýsingar gefur Dóra í síma 
861 2417 eða Unnur í síma 893 

0076.

Viltu vinna vaktavinnu? 
Viltu vinna með skóla ?
Hlöllabátar Þórðarhöfða óskar 
eftir duglegu fólki í vaktavinnu. 
Hentar vel með skóla, mikið að 
gera. Íslenskukunnátta skilyrði.

Hlöllabátar Þórðarhöfða. S. 
892 9846.

Afgreiðslustarf
Íslenskur Ferðamarkaður ehf. 

leitar að starfskrafti í fullt starf 
og hlutastarf. Starfið felur í 

sér að selja ferðir innanlands 
og veita almennar upplýsingar 
um Ísland. Hæfniskröfur: Góð 

tölvukunnátta Gott vald á 
tungumálum (enska skilyrði) 

Góð þjónustulund. Æskilegt er 
að umsækjandi hafi einhverja 
reynslu af afgreiðslustörfum 
eða reynslu í ferðageiranum.

Umsóknarfrestur er til 
25.febrúar 2008. Umsóknir 
sendast í tölupósti á hall-

dora@itm.is. Nánari upplýs-
ingar veitir Halldóra í síma 510 
5700, milli kl.08.00-16.00 alla 

virka daga.

HELGARVINNA 
FÉLAGSMIÐSTÖÐIN 

NORÐURBRÚN
Ert þú að leita að aukavinnu ? 
Við bjóðum upp á helgarvinnu 
frá kl. 10.00 - 15.00 eina/tvær 

helgar í mánuði. 

Starfið felst í framreiðslu matar, 
almennum eldhússtörfum en 
ekki matseld. Hentar fólki á 
öllum aldri sem vill vinna á 

notalegum vinnustað. 

Leitum að starfsmanni:

- sem getur starfað sjálfstætt

- talar íslensku

- er snyrtilegur og þjónustu-
lundaður.

Nánari upplýsingar veitir: 
Sigríður í síma 568 6960

Rafvirkjar óskast
Rafís ehf óskar eftir að ráða rafvirkja til 
almennrar rafvirkjavinnu og stjórnunar-
starfa. Leitað er eftir öflugum, jákvæð-
um og stundvísum starfsmönnum. 
Upplýsingar í síma 824 0420 Sigsteinn 
og 892 2071, Einar.

Viltu læra kokkinn eða 
þjóninn?

Getum bætt við okkur nemum í 
matreiðslu og framleiðslu.

Upplýsingar gefnar á staðnum 
milli 14-17 alla daga eða í síma 

697 9001.

Getum bætt við okkur þjónum 
og aðstoðarfólki í sal um kvöld 
og helgar. Erum einnig farin að 

taka við sumarumsóknum.
Upplýsingar gefnar á staðnum 
milli 14-17 alla daga eða í síma 

697 9001.

Hótel Óðinsvé
Hótel Óðinsvé óskar eftir starfs-
manni í móttöku á næturvaktir. 

Unnið er 20:00
8:00 í viku og svo frí í viku. Góð 
ensku og tölvukunnátta skilyrði

Upplýsingar gefur Jónína 
í síma 511 6200 á virkum 

dögum.

American style 
Bíldshöfða og Skipholti

Vantar þig góða vinnu í föstu vakta-
vinnukerfi? Erum með störf í sal 100% 
vaktavinnu í sal. Mjög góð íslensku-
kunnátta áskilin. Skemmtilegt vinnuum-
hverfi, samkeppnishæf laun og frábært 
folk. Komdu að vinna fyrir rótgróinn 
vinnustað og sæktu um á american-
style.is

Vélamaður.
Viljum ráða vanan vélamann til 
framtíðarstarfa, próf á vörubíl 
kostur en ekki skilyrði. Næg 
vinna og gott starfsumhverfi.
Upplýsingar í síma 892 0989 
og t-pósti elias@jardmotun.is

Tapasbarinn óskar eftir helgarfólki til 
starfa í eldhús. Brennandi áhugi á 
matargerð algert skilyrði Upplýsingar 
á staðnum milli 12:00 og 18:00 alla 
daga.

Bar/ skemmtistaður
Óskar eftir starfsfólki í fulla vinnu og 
vaktarvinnu. Áhugsamir hafi samband í 
síma 697 8333 & 848 4924.

Rizzo Pizzeria.
Ertu hress og dugleg/ur, hafðu þá sam-
band við okkur. Mjög góður mórall og 
lifandi vinnustaður. Okkur vantar fólk til 
útkeyrslu og í afgreiðslu í fullt starf og 
kvöld og helgarvinnu. Nánari upplýs á 
Rizzo Pizzeria Grensásvegi 10

Meiraprófsbílstjórar óskast. Óskum eftir 
vönum meiraprófsbílstjórum til starfa 
strax. Mikil vinna og góð laun. Umsóknir 
óskast sendar á islandsfrakt@ift.is

Umsjónarkennarar
 Umsjónarkennarar óskast til kennslu 
við 1. og 4. bekk WWW.HENDUR.IS

Talning
Vantar stóran hóp fólks til talninga á 
kvöldin í verslun 25.-29. feb. Upplagt 
fyrir íþróttafélög og félagasamtök við 
safnanir. WWW.HENDUR.IS

 Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, múrara 
eða járnabindingamenn?

Höfum á skrá menn sem að 
óska eftir mikilli vinnu. Geta 

hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjón-

usta s. 661 7000.

Starfsfólk frá Lettlandi: smiðir, verka-
menn, meiraprófsbilstjórar, vélamenn, 
fiskvinnslufólk o.fl. S.8457158

Smiði vantar vinnu. Vinnum með gifs, 
parket, innréttingar ofl. Áhugasamir 
hafið samband í síma 893 5908.

Vantar starfsfólk?
Skilvirkar og hagkvæmar ráðningar á 
netinu. WWW.HENDUR.IS

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Karlmannsgleraugu týndust 15. feb. á 
Hringbraut, Reykjavík. Þeir sem finna 
þau, vinsamlega hafið samband. Sími 
8997778.
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Vantar þig smiði?,..
..múrara, pípara, járnabindingamenn, 

eða aðra starfsmenn?

Höfum menn á skrá sem óska eftir mikilli vinnu. 

Geta hafi ð störf nú þegar.

sverrir@proventus.is     Sími 661 7000

TILKYNNINGAR

ATVINNA



BYLGJAN
Í FYRSTA SÆTI

Hlustendur Bylgjunnar eru í eftirsóttasta markhópnum og 

stærsta neysluhópnum. Bylgjan ber af og tryggir að skilaboð 

auglýsenda komist áleiðis til mikilvægasta markhópsins.

Samkvæmt könnun Capacent í aldurshópnum 12-54 ára 4.-10. febrúar 2008.
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Kannanir sem gerðar hafa verið 
meðal ferðamanna sem sækja 
Ísland heim sýna að almennt eru 
ferðamenn ánægðir með heim-
sókn sína til Íslands. 

Þó kvarta margir undan því að 
þjónustu sé ábótavant. 

Á morgun, þann 19. febrúar 
næstkomandi, halda því Samtök 
ferðaþjónustunnar ráðstefnu sem 
nefnist „Dagur menntunar í ferða-
þjónustu“ en þar mun athyglin 
beinast að mikilvægi símenntun-
ar og fræðslu starfsfólks í ferða-
mannaiðnaðinum á Íslandi 

Til ráðstefnunnar hefur verið 
boðið tveimur góðum gestum frá 
skosku hálöndunum, þeim Dr. 
Craig Thompson og Wendy Syl-

vester sem fjalla munu um góðan 
árangur starfsmenntunar í ferða-
þjónustufyrirtækjum í heimalandi 
sínu. 

Fundurinn hefst með ávarpi 
Þorgerðar Katrínar Gunnars  dóttur 
menntamálaráðherra. Síðan verð-
ur nýtt grunnnám í ferðaþjónustu 
kynnt og fjallað verður um með 
hvaða hætti er best að standa að 
starfsþjálfun erlends starfsfólks í 
greininni hérlendis. 

Í lok ráðstefnunnar verður 
síðan Starfsmenntaviðurkenning 
Samtaka ferðaþjónustunn-
ar, SAF, afhent í fyrsta sinn því 
fyrirtæki sem þykir skara fram 
úr í greininni. Össur Skarphéðins-
son iðnaðar  ráðherra mun afhenda 

viður    kenninguna. Menntamála-
ráðuneytið og starfsmenntasjóð-
irnir  Starfsafl, Landsmennt og 
VR styrkja ráðstefnuna og munu 
starfsmenntasjóðirnir jafnframt 
kynna starfsemi sína í kaffihléi.

Nánari upplýsingar um verð-
launin og dagskrá ráðstefnunnar 
er að finna á www.saf.is.

Fyrsta viðurkenning frá SAF

ÁNÆGÐIR Ferðamenn sem sækja landið 
heim er almennt ánægðir með heim-
sókn sína samkvæmt könnunum.

Barna og unglingageðdeild 
Landspítalans, BUGL, fékk 
afhentar tvær milljónir króna frá 
Samgönguráðuneytinu. Kristján 
Möller samgönguráðherra afhenti 
þetta framlag. 

Kaupa skal íbúð í nágrenni 
deildarinnar sem verður nýtt fyrir 
foreldra barna í dreifbýli. Þeir 
foreldrar sem þurfa að fylgja börn-
um sínum til innlagnar á BUGL, og 
búa ekki á höfuðborgarsvæðinu, 
geta nýtt íbúðina og þannig verið 
nálægt meðferðarstaðnum. 

BUGL fær 2 
milljónir

FRÁ AFHENDINGU STYRKSINS Frá 
vinstri: Sigríður Kristinsdóttir, Unnur 
Heba Steingrímsdóttir, Guðrún Bryndís 
Guðmundsdóttir, Kristján Möller, Björg 
Guðmundsdóttir, Róbert Marshall og 
Magnús Pétursson. 

Aðalmiðlarar með ríkisverðbréf eru: 

Fjármálaráðuneytið
Arnarhvoli við Lindargötu • 150 Reykjavík

sími 545 9200 • bréfasími 562 8280 • postur@fjr.stjr.is

Sölufyrirkomulag:

Nýr flokkur
óverðtryggðra

ríkisbréfa til
ellefu ára

Ný leið 
til ávöxtunar

Ríkissjóður gefur út nýjan flokk ríkisbréfa til ellefu ára. 
Ríkisbréfin eru óverðtryggð og bera ársvexti sem 
greiðast eftir á, 26. febrúar ár hvert. Árlegir nafnvextir 
ákvarðast í kjölfar fyrsta útboðs. Auðkenni flokksins er 
RIKB 19 0226.  Flokkurinn verður skráður í kerfi OMX 
Nordic Exchange Iceland og verður viðskiptavakt í 
höndum aðalmiðlara ríkisverðbréfa sem mun tryggja 
seljanleika á eftirmarkaði. 

Fyrsta útboð RIKB 19 0226 verður haldið 21. febrúar 
klukkan 14.00. Til að taka þátt í útboðinu þarf að hafa 
samband við einhvern af eftirtöldum aðalmiðlurum 
ríkisverðbréfa en þeir hafa einir heimild til að leggja 
fram tilboð fyrir hönd fjárfesta.

Glitnir
Icebank
Kaupþing banki
Landsbanki Íslands
MP Fjárfestingarbanki
Saga Capital Fjárfestingarbanki
Straumur Fjárfestingarbanki

Grínflokkurinn Fóstbræður kom 
saman á ný í síðustu viku í fyrsta 
sinn í nær áratug. Tilgangurinn 
er að afhenda Umhyggju veglega 
gjöf sem er félag sem vinnur að 
bættum hag langveikra barna og 
fjölskyldna þeirra. 

Ágóðinn af sölu allra fimm 
Fóstbræðra-þáttaraðanna á mynd-
diskum kom út fyrir síðustu jól og 
seldist vel. Söluágóðinn var því ríf-
legur, um 3.378.720.kr. og ákváðu 
Fóstbræður af sinni alkunnu góð-
vild, í samvinnu við Senu og Stöð 
2, að láta hann renna óskiptan til 
Umhyggju. Fóstbræður afhentu 
síðan þessa rausnarlegu gjöf 
formlega á Hilton Nordica síðast-
liðinn fimmtudag. 

Fóstbræður 
saman á ný 

FÓSTBRÆÐUR LÁTA GOTT AF SÉR LEIÐA 
Jón Gnarr, Benedikt Erlingsson, Sigurjón 
Kjartansson og Hilmir Snær Guðnason 
komu saman í fyrsta sinn í nær áratug til 
að afhenda umhyggjugjöfina.
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■ 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

Það verður 
kannski erfitt 
fyrir þig að 
borga alla 

leiguna sjálf, 
en...

Þennan granna, 
stinna líkama.

Sjáið bara þennan langa, 
fagra háls.

Ástin í lífi 
mínu.

Þetta er Lucille. 

Já, en elsku vinir! Ég kem 
auðvitað í heimsókn, stelpur!

Leitt að þú 
skulir vera 
að flytja, 

en gott fyrir 
mig!

Þetta er Nína! 
Vinkona mín úr 
skólanum sem 
þurfti þak yfir 

höfuðið!

Við getum haft notó með osta 
og kex! Og vín! Og...

Heyrumst, 
Jói!

Þess vegna 
er ég strax 

komin með 
nýjan með-
leigjanda...

Fingur mínir þekkja hvern 
sentímetra á líkama hennar.

Fær þetta þig ekki til þess 
að óska að þú hefðir skírt 
gítarinn þinn stelpunafni?

Þetta hefur verið 
ánægjulegt, 

Lárus

Við lærðum allt um 
þig í skólanum´i dag!

En pínlegt!

Biddu Hannes bara 
að velja bol og 
komið út!NinjaÞessi fjögur

Köngulóar-
maðurinn!

Ninja eða - Hin fjögur fræknu eða 
Ninja?

Köngulóarmaðurinn 
eða hin fjögur fræknu?

Köngulóarmaðurinn 
eða hinn ótrúlegi Hulk?

Joey!! 
Láttu hann ekki 

koma þér á óvart 
með vinstri!

Flott, Jói!

Nú þegar himinninn er 
ekki lengur svartur 
mestan part úr degi fer 

að hríslast um þjóðina 
vorfiðringur. Hann brýst 

svo fram í ólíkum birting-
armyndum sem helgast að 

nokkru af þeim farvegi sem við 
höfum beint lífi okkar í.

Sumum þykir tilvalið að nota 
þennan árstíma til þess að rækta 
líkama og sál; fara í sund eða jóga 
og borða grænmeti. Aðrir fagna 
aukinni birtu með því að rasa út; 
stunda ofsaakstur, ofsadrykkju eða 
annað sem sjaldnast gefur góða 
raun. Svo er þriðji hópurinn sem 
samanstendur mestmegnis af harð-
kjarna hannyrðafólki. Þegar sólin 
varpar geislum sínum á þennan hóp 

bregst hann við á einn hátt: hann 
heklar. Prjónaverkefnin sem virt-
ust svo mikilvæg fyrir stuttu síðan 
fá að víkja og upp er dregin heklu-
nálin.

Óljóst er með öllu hvers vegna 
sólin hefur þessi áhrif, en þau eru 
óumdeilanleg og afar sterk. Því er 
ekki úr vegi að nota þennan vett-
vang til að kynna þessa skemmti-
legu, en sumpart vanræktu, hann-
yrðagrein. 

Hekl er nokkuð yngra en prjóna-
skapur; þó líklegt sé að það hafi 
verið stundað í einhverri mynd frá 
fornu fari gefa heimildir til kynna 
að hekl hafi fyrst komið fram í 
Evrópu á átjándu öld. Fram að því 
höfðu flest plögg verið prjónuð, 
ofin eða jafnvel unnin með nál-

bragði. Heklið bauð iðkendum 
sínum upp á alveg nýjar aðferðir 
við krúsídúllugerð svo úr urðu 
margir skrautlegir borðdúkar. 
Evrópa gat vart á sér heilli tekið 
fyrir kæti; blúndudúkar tóku að 
sjást á bókstaflega öllum borðum 
fagurkerum til ómældrar ánægju.

Síðan þá hafa liðið mörg herrans 
ár og framtakssamir heklarar hafa 
fært út kvíarnar; þeir hugrökkustu 
leggja nú út í að hekla nánast hvað 
sem er. Hekl er þó enn tengt blúndu-
dúkum og litlum blúndudúllum í 
hugum okkar flestra, en með hækk-
andi sólu er tilvalið að sýna smá 
framtakssemi, hugsa út fyrir kass-
ann og hekla eitthvað skjólgott og 
hagnýtt. Enda ekki vanþörf á í hinu 
íslenska sumarveðri.

STUÐ MILLI STRÍÐA Hannyrðahornið
VIGDÍS ÞORMÓÐSDÓTTIR HEKLAR SIG INN Í VORIÐ

Á SUNNUDÖGUM

& MÁNUDÖGUM

HE
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T 1
7.
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B

KVIKMYNDAKLÚBBURINN FJALAKÖTTURINN

TJARNARBÍÓ

20
08

Þvottavél verð frá kr.:

104.500

Íslenskt stjórnborð
Íslenskar leiðbeiningar

Stórt hurðarop
20 ára ending

Eirvík kynnir 
sportlínuna

frá Miele

Miele gæði

TILBOÐ

27. febrúar 

28. febrúar

2.mars

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Nýverið kom út í Noregi viðtals-
bók sem valdið hefur nokkrum 
deilum þar í landi. Hún er skrifuð 
af blaðamanninum Arvid Bryne 
og fjallar um lífshlaup tveggja 
Norðmanna sem börðust í seinni 
heimsstyrjöldinni, þeirra Bjørns 
Østring og Sveins Blindheim. Það 
væri vart í frásögur færandi ef 
ekki væri fyrir það að Bjørn 
Østring var einn af persónulegum 
lífvörðum Vidkun Quisling, 
svikarans og landráðamannsins 
alræmda. Skiptar skoðanir eru 
meðal norsku þjóðarinnar á því 
hvort viðeigandi geti talist að 
hampa manni sem á slíkan feril 
að baki sem stríðshetju.  - vþ

Sagan er aldrei 
svart-hvít

BJØRN ØSTRING, ARVID BRYNE OG 
SVEIN BLINDHEIM Hermenn og blaða-
maður.

Tvær ungar og rísandi stjörnur, 
Víkingur Heiðar Ólafsson píanó-
leikari og Denis Bouriakov, 
flautuleikari og núverandi leiðari 
Sinfóníuhljómsveitarinnar í 
Tampere í Finnlandi, halda tón-
leika í Tíbrá-tónleikaröðinni í 
Salnum annað kvöld kl. 20. Báðir 
hafa þessir framúrskarandi ungu 
listamenn unnið til margra verð-
launa fyrir hljóðfæraleik sinn og 
voru hvor um sig farnir að koma 
fram opinberlega strax á unga 
aldri. 

Á efnisskrá tónleikanna eru 
verk fyrir flautu og píanó, sem og 
einleiksverk fyrir bæði hljóð-
færin. Þar má heyra nokkur 
þekktustu verk flautubók-
menntanna, auk þess sem Denis 
mun leika eigin útsetningar á 

verkum sem upphaflega voru 
samin fyrir fiðlu. Víkingur mun 
svo leika Píanósónötu nr. 28 op. 
101 í A-dúr eftir Ludwig van Beet-
hoven, en hún er af mörgum talin 
ein sú allra glæsilegasta af þeim 
32 píanósónötum sem Beethoven 
samdi.

Núna í byrjun febrúarmánaðar 
fór Víkingur Heiðar með sigur af 
hólmi í píanókonsertkeppni Juilli-
ard-listaháskólans þar sem hann 
er nú um það bil að ljúka námi hjá 
Robert McDonald. Víkingur 
verður verðlaunaður með þeim 
heiðri að fá að leika Píanókonsert 
nr. 3 eftir Béla Bartók með hljóm-
sveit skólans undir stjórn Roberto 
Abbado, en tónleikarnir verða 
haldnir í hinum virta sal New 
York Fílharmóníunnar, Avery 

Fisher Hall, 31. mars næstkom-
andi.

Árið 2007 var ekki síður 
fengsælt hjá Denis Bouriakov því 
hann hreppti fyrstu verðlaun í 
fyrstu PanEuropean flautu-
keppninni sem haldin var í Grikk-
landi. Þá hlaut hann einnig fyrstu 
verðlaun í flautukeppni Barnett-
stofnunarinnar í Chicago, og 
þriðju verðlaun og sérstaka viður-
kenningu í alþjóðlegu Maxence 
Larrieu-flautukeppninni í Nice í 
Frakklandi.

Það er því ljóst að hér eru engir 
aukvisar á ferðinni og að tónlistar-
áhugafólk ætti ekki að láta þessa 
tónleika fram hjá sér fara.  
 - vþ

Ungir hljóðfæraleikarar í Salnum

DENIS BOURIAKOV Ungur og margverð-
launaður flautuleikari.

Félag þjóðfræðinga á Íslandi 
heldur þemakvöld í húsi Sögu-
félagsins við Fischersund á 
miðvikudag kl. 20. Yfirskrift 
kvöldsins er Þankagangur 
þjóðarinnar: Menning skoðuð út 
frá sjómannalögum og veður-
þjóðtrú. Erindi flytja Rósa 
Margrét Húnadóttir og Eiríkur 
Valdimarsson. Aðgangur er 
ókeypis og öllum heimill.

Rósa Margrét Húnadóttir 
þjóðfræðingur kynnir BA-
ritgerð sína Draumur hins 
djarfa manns: frá sjómannalög-
um til gúanórokks sem varpar 
ljósi á íslenska dægurlagamenn-
ingu á 20. öld. Eins og titillinn 
gefur til kynna er fjallað um 
sjómannalög, sem voru órjúfan-
legur partur af dægurlagaflóru 
Íslendinga á vissu tímabili. 
Tónlistin átti sitt blómaskeið á 
sjötta og sjöunda áratug síðustu 
aldar en upp úr því varð 
breyting á umfjöllun slíkra laga 
um sjómannslífið sem kallast á 
við breytingar samfélagsins og 
þá hröðu þróun og tækni-
framfarir sem urðu í íslenskum 
sjávarútvegi upp úr miðri 20. 
öld.

Eiríkur Valdimarsson þjóð-
fræðingur kynnir BA-ritgerð sína 
Ský á himni og skafl í fjalli: 
samanburður á veðurþjóðtrú úr 
Skagafirði og frá Breiðafirði. 
Hann tekur fyrir hvernig 
veðurþjóðtrú birtist í hugarheimi 
Íslendinga á öldum áður og 
hvernig hún býr yfir mörgum og 
ólíkum birtingarmyndum. 
Veðurþjóðtrú hefur snert marga 
strengi þjóðarinnar og er nokkuð 
fyrirferðarmikill kafli sögu 
hennar, hugsanlega vegna erfiðra 
veðurskilyrða hér oft og tíðum. 

Þanka-
gangur þjóð-
arinnar

ÚTVARP Nauðsynlegur ferðafélagi 
sjómannsins.
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folk@frettabladid.is

> HRYLLINGSSÖGUR

„Ég vildi ekki að neitt óvænt 
kæmi upp á. Í hreinskilni sagt 
vildi ég ekki rifna. Ég hef heyrt 
hryllingssögur af því,“ segir 
Christina Aguilera um ástæður 
þess að hún kaus að fæða son 
sinn með keisaraskurði. Hún 
segir það erfiðasta hafa verið 
að velja fæðingardaginn.

Tískugúrúar í Lundúnaborg eru sammála um að sýning Marios Schwab þar í bæ hafi 
verið ein þeirra sem gefa tóninn fyrir komandi haust. Hann sýndi þar meðal annars 
níðþrönga, ökklasíða kjóla, sem eru stórt stökk frá þeim stuttu, víðu sniðum sem hafa 
verið allsráðandi síðustu misserin. Ef marka má aðdáun tískuskríbenta á línu Schwabs 
megum við eiga von á að þurfa að æfa okkur að ganga í þessum lítt frjálslega fatnaði, því 
hann er talinn vera það sem koma skal.

Þröngir kjólar gera lukku

Kjólarnir sem Marios Schwab 
sendi niður tískupallana á 
sýningu sinni í London í síðustu 
viku geta seint kallast frjálslegir. 
Níðþröng sniðin sem sleikja 
líkamann alveg niður á ökkla 
vöktu þó mikla lukku hjá 
áhorfendum, sem virtust taka 

tilbreytingu frá lausum, stuttum 
pilsum opnum örmum. Ekki 

þótti efnismeðferðin síðri, en rifur 
og skraut úr mismunandi efnum 
prýddu langflestar flíkurnar.

ÞRÖNG OG 
FALLEG FÖT

Árið 1976 gerði Ólafur 
Haukur Símonarson hina 
geysivinsælu plötu Eniga 
meniga og naut þar 
liðsinnis Olgu Guðrúnar 
Árnadóttur, sem söng öll 
lögin, og Gunnars Þórðar-
sonar sem útsetti þau og 
tók upp. Mörg lög nutu 
vinsælda, þeirra á meðal 
titillagið sem fjallaði, að 
því er virtist, um fánýti 
peninga: Eniga – meniga, 
allir rövla um peninga, 
súkkadí – púkkadí, kaupa 
meira fínerí, kaupæði – 
málæði, er þetta ekki 
brjálæði...

Nú, 32 árum síðar, 
kippist eflaust margur 
gamall gærukomminn 
illþyrmilega við í La-z-
bojnum að heyra þetta 
sama lag undir í 
auglýsingu frá Byr 
sparisjóði. Þurfti Ólafur 
Haukur að hugsa sig mikið 
um áður en hann leyfði 
þessa notkun á laginu?

„Nei, ekki neitt,“ segir 
hann. „Ég veitti leyfið af 
því að mér var sagt að 
auglýsingin ætti að kynda undir sparnað. Ég hef ekki séð auglýsing-
una, en er það ekki boðskapurinn? Ég hef aldrei talið það neitt 
ósiðlegt að fara vel með peninga. Og eru ekki hæstu innlánsvextir á 
Íslandi? Mér skilst það. Það eru reyndar helmingi hærri 
útlánsvextir en það er önnur saga.“

Ólafur Haukur segir það líka skipta máli að það er Sparisjóðurinn 
sem auglýsir með laginu hans. „Ég hef alltaf verið jákvæður í garð 
sparisjóðanna. Ég hefði til dæmis aldrei leyft KB-banka að nota 
lagið. Sparisjóðurinn er banki litla mannsins, eða var það allavega. 
Nú skilst mér að Guðmundur Hauksson sé kominn í sjálftökulauna-
flokkinn svo það er kannski að breytast.“

Ólafur Haukur er alveg með það á hreinu að það er ekkert 
„brjálæði“ að Eniga meniga sé komið í bankaauglýsingu. „Nei og það 
er ekkert brjálæði að fara vel með peninga. Það sem er brjálæði er 
að borga bankastjóranum fimm milljónir á mánuði. Það ætti einhver 
að semja lag um það.“

Olga Guðrún sagðist ekkert vilja láta hafa eftir sér um málið 
þegar eftir því var leitað. Hún segist fjölmiðlafælin með 
eindæmum. Engu að síður mátti heyra á henni að henni þætti þetta 
allt frekar öfugsnúið. - glh

Ekkert brjálæði að 
fara vel með peninga

Nýjung!
Nýju réttirnir frá Knorr eru 
gerðir úr grófu mjöli sem er matarmeira 
og seðja lengur. Eldaðu uppáhaldsréttina þína, enn hollari og næringarríkari.

Á köldum og dimmum vetri er nauðsynlegt að fá bæði 
fallegan lit í tilveruna og yl í kroppinn og hjúfra sig 
inni í hlýjunni yfir heitri súpu eða pastarétti frá Knorr. 
Alltaf einfalt, litríkt og gott með Knorr!

Hlýtt í vetur
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HEFÐI ALDREI LEYFT KB-BANKA AÐ NOTA ENIGA 
MENIGA Ólafur Haukur þurfti ekkert að hugsa sig 
um þegar Byr hafði samband.

Bítillinn Sir Paul McCartney 
hefur komist að samkomu-
lagi við Heather Mills um 
skilnað þeirra hjóna. Í sam-
komulaginu felst að 
McCartney greiðir Mills 
tæpa níu milljarða króna af 
auðæfum sínum. Breska 
blaðið News of the World 
greinir frá þessu í gær. 
Hermt er að samkomulagið 
hafi verið teiknað upp fyrir 
helgi og verði gengið frá 
lausum endum í réttarsal í 
dag.

McCartney féllst á að greiða 
lögfræðikostnað eiginkonu 
sinnar. Hann greiðir henni 2,6 
milljarða af upphæðinni í upp-
hafi en síðan fær Heather 350 

milljónir árlega næstu fimmt-
án árin fyrir sig og Beatrice 
dóttur þeirra. Bítillinn greið-
ir fyrir öryggisgæslu þeirra 
mæðgna, barnfóstru, ráðs-
konu, einkaþjálfara og ferða-
kostnað. Í staðinn skrifar 
Heather undir trúnaðaryfir-
lýsingu sem felur í sér að 
hún megi aldrei gagnrýni 
hjónaband þeirra eða fjöl-
skylduna.

Heather Mills er sögð 
hæstánægð með þessa 
niðurstöðu. „Hún er yfir sig 
ánægð og ætlar meira að 
segja að fagna þessum 
áfanga með veislu fyrir vini 
sína,“ sagði kunningi hennar 
við blaðið.

Heather Mills fær níu milljarða

HEATHER FÉKK SITT Bítillinn Paul McCartney og Heather Mills eru um 
það bil að ganga frá skilnaði sínum. McCartney greiðir Mills háar fjár-
hæðir. NORDICPHOTOS/GETTY
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FÓLK MEÐ ÓTRÚLEGA KRAFTA
SEM GETA BREYTT ÖLLU
KALLAST STÖKKVARAR!
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ÁSTRÍKUR Á ÓLYMPÍULEIKUNUM         kl. 5.30 ÍSLENSKT TAL

ATONEMENT kl. 5.30 - 8 - 10.30
BRÚÐGUMINN kl. 5.50 - 8 - 10.10

5%

5%

5%

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

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í 

Regnboganum merktar með rauðu

EITTHVAÐ SKELFILEGT 
ER Á SVEIMI!

FRÁBÆR SPENNUMYND FRÁ LEIKSTJÓRA 
“BOURNE IDENTITY OG

”MR. & MRS SMITH”

SANNIR SPARTVERJAR

FRIÐÞÆING

STÓRKOSTLEG MYND Í 
LEIKSTJÓRN SEAN PENN.
BYGGÐ Á SANNSÖGULEGUM 
ATBURÐUM.

HAMINGJAN
FELST EKKI Í 
EFNISLEGUM

GÆÐUM.

REYKJAVÍK AKUREYRI KEFLAVÍK SELFOSS

ÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

SELFOSS

AKUREYRI

KEFLAVÍK

NO COUNTRY FOR OLD MEN kl. 5:30 - 8 - 10:30 16

NO COUNTRY FOR OLD MEN kl. 8 - 10:30 VIP
MR. MAGORIUMS WO... kl. 6 L

P.S. I LOVE YOU kl. 5:30 - 8 - 10:30 L

SWEENEY TODD kl. 8 - 10:30 16

UNTRACEABLE kl. 8 - 10:30 16

UNTRACEABLE kl. 5:30 VIP
CHARLIE WILSON´S WAR kl. 10:30 12

DEATH AT A FUNERAL kl. 6 - 8 7

BÝFLUGUMYNDIN M/- ÍSL TAL kl. 5:30 L

JUMPER kl. 6 - 8 - 10 12

MR. MAGORIUMS WON... kl. 6 - 8 L

NO COUNTRY FOR OLD MEN kl.10 16

P.S. I LOVE YOU kl. 5:30 - 8 - 10:30 L

Ó S K A R S ® T I L N E F N I N G A R
MEÐAL ANNARS

B E S T A  M Y N D I N

H.J. MBL

UNTRACEABLE kl. 8 - 10:10 16

WONDER EMPORIUM kl. 8 L

CLOVERFIELD kl. 10:10 14

BRÚÐGUMINN Lau. og sun. 7

JUMPER kl. 8 - 10 12

MEET THE SPARTANS kl. 8  7

SWEENEY TODD kl. 10 16

MR. MAGORIUMS... kl. 6 - 8 L

UNTRACEBLE kl.  10 16 

MEET THE SPARTANS kl.  6  7

P.S. I LOVE YOU kl.  8 L

NO COUNTRY FOR... kl.  10:30 16

- bara lúxus
Sími: 553 2075

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
JUMPER kl. 8 og 10 12
LOVEWRECKED kl. 6, 8 og 10 L
RAMBO kl. 6, 8 og 10-P 16
ÁSTRÍKUR Á ÓLYMPÍULEIKUNUM kl. 5.30 ÍSL TAL L

2
- 24. Stundir

Fjöllistamaðurinn Ketill Larsen 
opnaði 36. sýningu sína í Ráðhúsi 
Reykjavíkur í gær. Sýningin ber 
yfirskriftina Værð frá öðrum 
heimi, og segir Ketill rómantíkina 
svífa yfir vötnum. „Þetta er allt 
frá öðrum heimi. Þarna eru aðal-
lega blómamyndir og myndir af 
fjöllum, en þau eru svolítið fram-
andi stundum. Svo eru líka fljúg-
andi, gullin skip, sem eru líka 
framandi. Ég hef í það minnsta 
aldrei séð svona skip áður nema í 
huga mínum,“ segir Ketill. Á sýn-
ingunni eru rúmlega 200 myndir, 
sem flestar eru frá síðastliðnu ári. 
„Þær eru ekki allar stórar, því það 
er nú ekki aðalatriðið í lífinu,“ 
segir Ketill. 

Það er fleira á döfinni hjá Katli, 

sem heldur til Kína í mars þar 
sem hann hyggst dveljast í sex 
vikur og mála. „Ég hef farið tvisv-
ar áður. Nú langar mig að læra 
eitthvað nýtt af Kínverjunum, og 
kaupa kannski pensla hjá þeim,“ 
segir Ketill, sem ferðast töluvert. 
„Ég væri vís til að fara til tungls-
ins ef ég fæ far, en ég held að það 
gæti orðið eitthvað vesen,“ segir 
hann. 

Þann 16. mars verður svo 
heimildarmynd um Ketil sýnd á 
kvikmyndahátíðinni Fjalakett-
inum. Þeir Joseph Marzolla og 
Tómas Lemarquis eiga heiðurinn 
af myndinni. Tónlist í henni er 
hins vegar eftir Ólöfu Arnalds. 
Sýning Ketils stendur til 2. mars.

  - sun

Ketill sýnir framandi heima

NÓG AÐ GERA HJÁ KATLI Ketill Larsen 
opnaði 36. sýningu sína í Ráðhúsinu í 
gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hljómsveitin Hjaltalín hélt 
síðari útgáfutónleika sína 
á skemmtistaðnum Nasa 
á dögunum. Tilefnið var 
fyrsta plata sveitarinnar, 
Sleepdrunk Seasons, sem 
kom út fyrir jól við mjög 
góðar undirtektir gagnrýn-
enda. 

Með Hjaltalín á tónleikunum spil-
aði blásarasveit sem einnig kom 
við sögu á plötunni. Hljómsveitin 
Borko og Ólöf Arnalds sáu um að 
hita mannskapinn upp. Fram 
undan hjá Hjaltalín eru tónleikar í 
Belgíu 26. febrúar og tvennir 
tónleikar í Danmörku; þeir fyrri 
með múm og Borko 27. febrúar og 
hinir síðari með Sprengjuhöllinni 
1. mars.

Fögnuðu frumburði sínum

HJALTALÍN Hljómsveitin Hjaltalín spilaði lög af plötu sinni Sleepdrunk Seasons sem 
kom út í fyrra. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

VINKONUR Vinkonurnar Dóra, Ragna 
og Hildigunnur voru brosmildar á 
tónleikunum.

RAGNHEIÐUR OG VIGNIR Ragnheiður 
Sturludóttir og Vignir Freyr Helgason 
skemmtu sér vel.

GAMAN Á TÓNLEIKUM Inga Rós og 
Kristjana skelltu sér á tónleikana og sáu 
ekki eftir því.

www.forlagid.is



Uppgefið verð er það verð sem 
viðskiptavinir okkar greiða. 

Við viljum að þeir leiti til okkar aftur.

Prentsmiðjan Oddi ehf., Höfðabakka 3-7, 110 Reykjavík, sími 515 5000, www.oddi.is
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Brynjar Björn Gunnarsson hefur ekkert getað leikið með 
Reading undanfarnar vikur vegna meiðsla en liðinu hefur 
gengið hræðilega upp á síðkastið og tapað sjö leikjum 
í röð í ensku úrvalsdeildinni og er sem stendur í 
fallsæti. 

„Það er búið að vera mjög erfitt að sitja meiddur 
utan vallar og horfa upp á slakt gengi liðsins. Við 
höfum reyndar átt erfiða leiki upp á síðkastið 
gegn Manchester United, Chelsea og Everton en 
tapið gegn Bolton í byrjun febrúar var gríðarleg 
vonbrigði,“ sagði Brynjar Björn sem vonast til að 
verða leikfær sem allra fyrst. 

„Það er erfitt að setja einhverja endurkomu-
dagsetningu þar sem meiðslin eru þess háttar 
að maður þarf að ná sér 100% ef maður ætlar 
ekki að lenda aftur í þessu. Það eru sinar í náranum á mér 
sem eru að pirra mig og endurhæfingin er hæg og ég gerði 
mjög líklega illt verra með því að spila meiddur þangað til 
ég gat varla hreyft mig,“ sagði Brynjar Björn sem gerir sér 

fullkomlega grein fyrir alvarlegri stöðu félagsins í ár. 
„Það hefur verið mikið talað um svokallað „Second Season 

Syndrome“ þar sem liðin byrja vel á fyrsta ári sínu í efstu deild en 
gjörsamlega brotna niður annað árið og ef til vill er eitthvað til í því. 

Ég held samt að það hefði alltaf verið 
erfitt að bæta árangur okkar frá því í fyrra 
þegar við enduðum í áttunda sæti. Tak-

markið í fyrra var að bjarga liðinu frá falli 
og takmarkið í ár var það sama. Við vissum 

alltaf að þetta yrði mjög erfitt í ár og liðin 
þurfa að halda sér í deildinni í minnst þrjú 

ár til þess að fá einhvern grunn til að byggja 
á,“ sagði Brynjar Björn sem er þó bjartsýnn. 
„Það er nóg af stigum eftir í pottinum og við 

erum ekkert að fara á taugum. Mótlætið upp á síðkastið 
verður vonandi til þess að þjappa mönnum saman á 
lokakaflanum og við þurfum að finna varnarformið frá 

síðastu leiktíð þar sem lið hafa átt allt of auðvelt með að 
skora gegn okkur í ár,“ sagði Brynjar Björn bjartsýnn. 

BRYNJAR BJÖRN GUNNARSSON, READING: VONAST TIL ÞESS AÐ NÁ SÉR SEM FYRST AF ERFIÐUM NÁRAMEIÐSLUM

Vissum alltaf að tímabilið í ár yrði mjög erfitt

Iceland Express-deild karla:
Keflavík-Stjarnan 95-78 (46-34)
Stig Keflavíkur: BA Walker 25, Tommy Johnson 
15, Sigurður Þorsteinss. 12, Anthony Susnjara 
9, Jón Norðdal 8, Gunnar Einarss. 7, Arnar  Jóns
son 6, Magnús Þór Gunnarss. 6,  Sigfús Árnason 
3, Þröstur Jóhannss. 2, Axel Margeirsson 2.
Stig Stjörnunar: Jarrett Stephens 27, Kjartan 
Kjartanss. 14, Jovan Zdravevski 11, Dimitar 
Karadzovski 10, Sævar Haraldss. 6, Fannar Helg-
asson 5, Eiríkur Sigurðssson4, Birkir Guð-
laugsson 1.
Snæfell-Skallagrímur 85-77
Stigahæstir hjá Snæfelli: Slobodan Subasic 25,
Hlynur Bæringsson 26, Justin Shouse 17.
Stigahæstir hjá Skallagrími: Darrel Flake 22, 
Allan Fall 19. 
Njarðvík-Hamar 120-86
Stigahæstir hjá Njarðvík: Brenton Birmingham 
30, Damon Bailey 25, Hjörtur Hrafn Einarsson 17, 
Jóhann Árni Ólafsson 14.
Stigahæstir hjá Hamar: Roni Leimu 27, Nicholas 
King 25, Roman Moniak 17.
Þór Ak.-Tindastóll 93-94
Stigahæstir hjá Þór: Cedric Isom 23, Luka 
Marolt 23, Óðinn Ásageirsson 18.
Stigahæstir hjá Tindastól: Svavar Birgisson 27, 
Joshua Buettner 24, Philiip Perry 21.

Áskorendakeppni Evrópu:
Valur-RK Lasta 31-30 (14-12)
Mörk Vals (skot): Ágústa Edda Björnsdóttir 6/3 
(10/3), Dagný Skúladóttir 5 (6), Hafrún Kristj-
ánsdóttir 5/2 (6/2), Eva Barna 4 (8), Íris Ásta 
Pétursdóttir 3 (3), Kristín Guðmundsdóttir 3 (8),
Hildigunnur Einarsdóttir 2 (4), Rebekka Skúla-
dóttir 2 (5), Katrín Andrésdóttir 1 (2), Thelma 
Benediktsdóttir (1), Berglind Íris Hansdóttir (2)
Varin skot: Berglind Íris Pétursdóttir 17/1 (38/2 
44,7%), Jolanta Slapikiene 5 (14/2 35,7%)
Hraðaupphlaupsmörk: 4 (Dagný, Rebekka, Eva,
Íris)
Fiskuð víti: 5 (Hafrún 2, Hildigunnur, Rebekka, 
Eva)
Utan vallar: 6 mínútur
CSU Poli Timisoara-Fram 24-25
Mörk Fram: Jóhann Gunnar Einarsson 10, Rúnar
Kárason 6, Stefán Baldvin Stefánsson 3, Hjörtur
Hinriksson 2, Brjánn Bjarnason 2, Einar Ingi
Hrafnsson 1, Guðjón Drengsson 1.
Varin skot: Björgvin Páll Gústavsson 19.

Reykjavíkurmót karla:
A-riðill:
ÍR-Fjölnir 2-1
Davíð Már Stefánsson, Guðfinnur Þórir Ómarsson
- Gunnar Már Guðmundsson.
B-riðill:
Fylkir-Víkingur R. 0-1
- Egill Atlason.
Fram og ÍR leika til úrslita í Reykjavíkurmótinu.

ÚRSLITIN Í GÆR

HANDBOLTI Valur sigraði RK Lasta 
frá Serbíu, 31-30, í síðari leik lið-
anna í sextán liða úrslitum Áskor-
endakeppni Evrópu kvenna og 
samtals 62-56 í leikjunum tveim-
ur.

Það var fljótlega ljóst að Valur 
ætti sæti í næstu umferð víst því 
serbneska liðið var aldrei líklegt 
til að sigla fram úr Val og sigra 
með fimm mörkum eða fleiri, eins 
og liðið þurfti til að fara áfram. 
Valur hafði undirtökin í leiknum 
allan tímann og fór með tveggja 
marka forystu inn í hálfleikinn, 
14-12.

Valur sigldi fram úr er leið á 
síðari hálfleikinn og náði mest 
fimm marka forystu, 27-22, þegar 
níu mínútur voru til leiksloka. RK 
Lasta var sterkara á lokasprettin-
um og náði að jafna, 30-30, áður en 
Hafrún Kristjánsdóttir tryggði 
Val sigurinn fimm sekúndum fyrir 

leikslok með marki af línunni.
Ágústa Edda Björnsdóttir, einn 

besti leikmaður Vals, vildi ekki 
segja að sigurinn hafi verið fyrir-

hafnarlítill. „Ég segi það nú ekki. 
Þetta var mjög sprækt lið. Þær 
eru mjög fljótar og keyra hratt 
fram og aftur. Mjög gott lið. Við 
vorum með fimm marka forskot 
eftir fyrri leikinn og á meðan við 
vorum með yfirhöndana þá leið 
manni vel en ég segi alls ekki að 
þetta hafi verið fyrirhafnarlítið. 
Við vissum alltaf að við værum 
með þessi fimm mörk í plús en við 
vildum vinna leikinn og það fór 
aðeins um mann þegar þær jöfn-
uðu. Við vildum klára dæmið.“

Ágústa Edda segir liðið ætla að 
endurtaka leikinn frá því 2006 og 
komast í undanúrslit keppninnar. 

„Við ætlum eins langt og við 
getum. Við höfum klúðrað bæði 
deild og bikar fyrir okkur hér 
heima þannig að við verðum að 
gefa allt sem við getum í þessa 
keppni,“ sagði Ágústa að leik lokn-
um. -gmi

Valsstúlkur sigruðu RK Lasta frá Serbíu 31-30 í seinni leik liðanna í Vodafone-höllinni að Hlíðarenda í gær:

Valur komst auðveldlega í 8-liða úrslitin

ÖFLUG Ágústa Edda Björnsdóttir var góð í gær og setti sex mörk. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

> Fram og ÍR mætast í úrslitaleik

Fram og ÍR leika til úrslita í Reykjavíkurmóti karla í 
knattspyrnu. ÍR vann Fjölni 2-1 í uppgjöri toppliða A-riðils. 
Gunnar Már Guðmundsson kom Fjölni yfir í fyrri hálfleik 
en ÍR-ingar svöruðu með tveimur mörkum í síðari hálfleik 
og þar við sat. Fjölnismenn misnotuðu vítaspyrnu í seinni 
hálfleik.  Fram hafði þegar spilað fjóra leiki 
í B-riðli og var í efsta sæti ásamt Fylki 
fyrir leikina í gær. Fylki dugði því jafntefli 
í lokaleik liðsins gegn Víkingi R. til þess 
að komast upp fyrir Fram en Víkingarnir 
sigruðu leikinn á endanum 0-1 með 
marki frá Agli Atlasyni. 

KÖRFUBOLTI Keflavík vann Stjörn-
una 95-78 í Iceland Express-deild 
karla í körfubolta í Sláturhúsinu 
í Keflavík í gærkvöldi. Keflavík 
er sem fyrr í efsta sæti deildar-
innar.

Keflavík byrjaði leikinn af 
miklum krafti og var komið með 
10 stiga forskot, 16-6, eftir rúm-
lega sex mínútur. Liðið var vel á 
tánum á meðan skotnýting gest-
anna var arfaslök. Keflavík 
leiddi eftir fyrsta leikhluta 22-
15. 

Keflavík byrjaði annan leik-
hlutann betur en þann fyrsta ef 
eitthvað var og Stjarnan sá aldrei 
til sólar. Þegar rúmlega þrjár 
mínútur voru liðnar af leikhlut-
anum tók Bragi Magnússon þjálf-
ari Stjörnunnar leikhlé enda 
staðan 31-19. Á þessum kafla 
pressuðu Keflvíkingar stíft og 
áttu Garðbæingar í stökustu 
vandræðum með það. Í raun má 
segja að Stjörnumenn hafi aldrei 
séð til sólar í fyrri hálfleik enda 
stóðu leikar 46-34 fyrir heima-
menn eftir hann.

Stjörnumenn komu aðeins til í 
þriðja leikhluta og voru líklegir 
til að minnka forskot heima-
manna og þegar þriðji leikhlut-
inn var hálfnaður var staðan 52-
44. Keflavík var þó ekki á þeim 
buxunum að hleypa gestunum of 
nálægt og leiddu með 12 stigum 
eftir þrjá leikhluta. 

Sterk endurkoma Stjörnunnar
Stjörnumenn spýttu heldur betur í 
lófana í síðasta leikhlutanum og 
minnkuðu muninn í eitt stig, 72-71, 
þegar sex mínútur voru eftir af 
leiknum. Lengra komust Stjörnu-
menn ekki og urðu lokatölur 95-78 
fyrir Keflavík.

Sigurður Ingimundarson var 
þokkalega sáttur í leikslok. 

„Þetta var ágætis leikur. Stjarn-

an spilaði vel í síðari hálfleik en 
sigurinn var kannski eins stór eins 
og tölurnar segja.“ Aðspurður 
hvort leikskipulagið hafi verið það 

sama og gegn KR í síðustu umferð 
svaraði Sigurður: „Það er ekkert 
að okkar leikskipulagi, það virkar. 
Enda erum við efstir.“  - höþ

Stjarnan stríddi Keflavík
Keflavík sigraði Stjörnuna 95-78 í Iceland Express-deild karla í gærkvöldi. Kefla-
vík var með yfirburði í fyrstu þremur leikhlutunum en þurftu að hafa fyrir 
sigrinum í fjórða leikhluta eftir hressilega mótspyrnu frá Stjörnunni.

BARÁTTA Keflvíkingar unnu sigur í gær en Stjörnumenn létu topplið Iceland Express-
deildarinnar hafa fyrir honum með mikilli baráttu í fjórða leikhluta. Keflavík hafði 
leitt leikinn með nokkurum yfirburðum í fyrstu þremur leikhlutunum. VÍKURFRÉTTIR/ÞOR-

GILS

KÖRFUBOLTI Njarðvík vann 
auðveldan 34 stiga sigur á Hamri, 
120-86, í Ljónagryfjunni í gær og 
Hamarsmenn eru því komnir í 
vond mál, sex stigum frá öruggu 
sæti þegar aðeins átta stig eru 
eftir í pottinum. 

Njarðvíkingar rifu sig upp eftir 
töp gegn KR og Stjörnunni og 
sýndu sínar bestu hliðar í 
Ljónagryfjunni í gær. Brenton 
Birmingham gaf tóninn og 
skoraði 16 af 30 stigum sínum í 
fyrsta leikhlutanum og Hvergerð-
ingar réðu ekkert við spilandi 
Njarðvíkurlið sem gaf alls 41 
stoðsendingu í leiknum í gær. 

Sverrir Þór Sverrisson átti 14 
stoðsendingar á þeim 19 mínútum 
sem hann spilaði, Hörður Axel 
Vilhjálmsson var með 8 á sinni 21 
mínútu og þá var miðherjinn 
Friðrik Stefánssson með 8 
stoðsendingar auk þess að taka 17 
fráköst. Damon Bailey skilaði 
sínum 25 stigum og þá var hinn 
18 ára Hjörtur Hrafn Einarsson 
með flotta innkomu og skoraði 17 
stig á 15 mínútum. 

Roni Leimu var langbestur í liði 
Hamars með 27 stig og 5 stoð-
sendingar en Nicholas King var í 
miklum vandræðum gegn 
Brenton Birmingham á báðum 
endum vallarins.  - óój

Iceland Express deild karla:

Útlitið orðið 
svart hjá Hamri

30 STIG Hamarsmenn réðu ekkert við 
Brenton Birmingham í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Enski FA-bikarinn:
Sheff. Utd.-Middlesbrough 0-0
Preston-Portsmouth 0-1
0-1 Sjálfsmark (90+4.) Carter.

Ítalska Serie A-deildin:
Reggina-Udinese 1-3
0-1 Simone Pepe (8.), 0-2 Antonio Di Natale
(64.), 1-2 Francesco Modesto (76.), 1-3 Antonio
Di Natale (90.). Emil Hallfreðsson var í leik-
mannahópi Reggina en kom ekki við sögu í 
leiknum. 

Hollenska úrvalsdeildin:
Groningen-AZ Alkmaar 2-1
1-0 Marcus Berg (30.), 1-1 Kew Jaliens (84.), 2-1
Marcus Berg (86.). Aron Einar Gunnarsson var í 
leikmannahópi AZ Alkmaar en kom ekki við sögu
í leiknum.

ÚRSLITIN Í GÆR

FÓTBOLTI Tveir leikir fóru fram í 
16-liða úrslitum FA-bikarsins á 
Englandi í gær þegar Portsmouth 
marði Preston 0-1 á útivelli en 
Sheffield United og Middles-
brough gerðu jafntefli og þurfa 
að mætast að nýju á Riverside-
leikvanginum.

Leikur Sheffield United og 
Middlesbrough var mjög harður 
og leikmenn Middlesbrough gáfu 
ekkert eftir í baráttunni við 1. 
deildarlið sem er þekkt fyrir að 
vera líkamlega sterkt og spila 
fast. 

Ekkert gekk hins vegar hjá lið-
unum að finna mark andstæðing-
anna og staðan var 0-0 í hálfleik. 
Alves fékk svo tækifæri til að 
sýna sig þegar hann kom inn á 
fyrir Mido þegar stundarfjórð-
ungur lifði leiks en honum tókst 
ekki að skora frekar en öðrum 
leikmönnum á vellinum og nið-
urstaðan því 0-0 jafntefli. Liðið 
þurfa því að mætast aftur á 
Riverside-leikvanginum eftir 
rúma viku til að skera úr um 
hvort liðið komist í 8-liða 
úrslitin.

Hermann Hreiðarsson var í 
byrjunarliði Portsmouth gegn 
Preston í gær og spilaði í vinstri 
bakverðinum á nýjan leik eftir 
að hafa leyst stöðu miðvarðar 
um síðustu helgi í fjarveru 
Sylvains Distin. 

Eftir markalausan fyrri hálf-
leik var það 1. deildarlið Preston 
sem réð ferðinni í seinni hálfleik. 
Preston fékk dæmda vítaspyrnu 
þegar Distin braut á Billy Jones, 
en David James sýndi snilli sína í 
markinu og varði vítaspyrnu Sim-
ons Whaley. James þurfti enn og 
aftur að koma til bjargar á 74. 
mínútu þegar Neil Mellor átti frá-
bært skot sem markvörðurinn 
hávaxni þurfti að hafa sig allan 
við til að verja. 

Allt stefndi í markalaust jafn-
tefli og annan leik á Fratton Park 
þegar Hermann nokkur Hreið-
arsson náði að stugga við boltan-
um eftir hornspyrnu og í fram-
haldinu reyndi Darren Carter að 
hreinsa boltann í burtu en það 
tókst ekki betur en svo að hann 
negldi honum í eigið mark og 
tryggði Portsmouth sigur.  - óþ

Portsmouth tryggði sér farseðilinn í 8-liða úrslitin:

Hermann átti þátt 
í sigurmarkinu

SIGURMARKIÐ Hermann Hreiðarsson þjarmar hér að leikmönnum Preston eftir 
hornspyrnu og Darren Carter skoraði sjálfsmark í kjölfarið. NORDIC PHOTOS/GETTY

HANDBOLTI Karlalið Fram datt úr 
keppni í Áskorendakeppni 
Evrópu þrátt fyrir 24-25 sigur 
gegn CSU-Poli í Rúmeníu í gær, 
en Rúmenarnir unnu fyrri leikinn 
í fyrradag 24-26.

Samkvæmt heimasíðu Safa-
mýrarliðsins var leikurinn 
æsispennandi og í raun grátlegt 
að Fram hefði í það minnsta ekki 
tekist að ná að knýja framleng-
ingu á lokasekúndunum þegar 
Jóhann Gunnar Einarsson, sem 
var frábær í leiknum, klikkaði úr 
víti. Fram var þremur mörkum 
yfir þegar stundarfjórðungur 
lifði leiks og það forskot hefði 
nægt liðinu til þess að komast 
áfram, en það gekk ekki í þetta 
skiptið. Króatískir dómarar 
leiksins voru heldur ekki að 
hjálpa til og voru heldur 
hliðhollari heimaliðinu.  - óþ 

Áskorendakeppni Evrópu:

Fram úr leik 
þrátt fyrir sigur

BORÐTENNIS Guðundur E. Stephen-
sen og Magnea Ólafs úr Víkingi 
unnu Grand Prix-mót Lýsingar 
sem fram fór í TBR-húsinu við 
Gnoðarvog um helgina.

Guðmundur vann Magnús K. 
Magnússon úr Víkingi örugglega 
4-0 í úrslitaleik í opnum flokki 
karla og Magnea hafði betur gegn 
Sunnu Jónsdóttur úr ÍFR 4-3 í 
spennandi úrslitaleik.  - óþ

Grand Prix-mót í borðtennis:

Guðmundur og 
Magnea unnu

SIGURVEGARAR Guðmundur og Magnea 
fóru með sigur í Grand Prix-mótinu í 
borðtennis um helgina.

MYND/PÉTUR STEPHENSEN

HANDBOLTI Dönsku meistararnir í 
GOG Svendborg, sem Snorri 
Steinn Guðjónsson og Ásgeir Örn 
Hallgrímsson leika með, töpuðu 
naumlega 34-33 gegn ungverska 
liðinu Pick Szeged á útivelli í 
Meistaradeild Evrópu í gær. 
Snorri Steinn misnotaði vítakast í 
stöðunni 33-33 þegar örfáar 
sekúndur lifðu leiks og Ungverj-
arnir skoruðu svo síðasta mark 
leiksins í blálokin.  - óþ

Meistaradeildin í handbolta:

GOG tapaði í 
Ungverjalandi

FRJÁLSÍÞRÓTTIR Meistaramót 
Íslands í fjölþrautum fór fram í 
frjálsíþróttahöllinni í Laugardal 
um helgina. Þar bar hæst keppni í 
sjöþraut karla og fimmtarþraut 
kvenna þar sem Helga Margrét 
Þorsteinsdóttir, úr Ármanni, sló 
tæplega tveggja ára gamalt 
Íslandsmet.

Kristín Birna Ólafsdóttiru, úr 
ÍR, setti Íslandsmet í fimmtar-
þraut kvenna þegar hún hlaut 3843 
stig í San Diego í lok febrúar árið 
2006 en góð frammistaða Helgu 
Margrétar á Meistaramóti Íslands 
um þar síðustu helgi gaf til kynna 
að hún gæti hugsanlega slegið 
metið um helgina og það gerði hún 
og rúmlega það og hlaut 4018 stig. 

„Ég er mjög sátt með að hafa 
náð markmiði mínu, sem var að 
slá þetta met. Það var bara bónus 
að hafa farið yfir fjögur þúsund 
stig þar sem ég hafði verið að 
berjast við flensu í byrjun 
vikunnar,“ sagði Helga Margrét 
sem var í heildina ágætlega sátt 
með árangur sinn í stökum 
greinum. 

„Ég var rosalega ánægð 
með hástökkið og kúlan 
var líka fín en annað 
var bara svona allt 
í lagi,“ sagði hin 
efnilega Helga Mar-
grét sem gerði sér lítið 
fyrir og sigraði   allar 
keppnisgreinar sínar 

nema eina. 
Helga Margrét 

er fædd árið 1991 en 
er þegar búin að setja 

sér skýr markmið upp á 
framhaldið að gera. 

„Þátttaka í Ólympíuleik-
um er að sjálfsögðu markmið 
mitt í framtíðinni hvort sem 
það verður árið 2008 eða ekki,“ 
sagði Helga Margrét ánægð.

Fyrirfram var búist við harðri 

keppni í sjöþraut karla á milli 
Þorsteins Ingvarssonar úr HSÞ og 
Einars Daða Guðmundssonar úr 
ÍR en Sveinn Elías Elíasson úr 
Fjölni tók ekki þátt í mótinu vegna 
meiðsla. Þorsteinn sigraði á 
endanum nokkuð örugglega og 
hlaut 5129 stig. Þorsteinn var 
ágætlega sáttur í lok mótsins. 

„Þetta byrjaði ágætlega en svo 
tók upp sig smá meiðsli í ökkla í 
hástökkinu og ég missti nokkur 
stig þar. Ég hef reyndar verið að 
eiga við meiðsli í nára líka þannig 
að ég get eflaust verið nokkuð 
ánægður í heildina litið,“ sagði 
Þorsteinn. omar@frettabladid.is

Helga setti Íslandsmet
Helga Margrét Þorsteinsdóttir úr Ármanni sigraði í fimmtarþraut kvenna og 
stórbætti Íslandsmetið og Þorsteinn Ingvarsson úr HSÞ sigraði í sjöþraut karla. 

Á FLEYGIFERÐ Helga Margrét er hér að keppa í 60 metra grindarhlaupi þar sem hún 
sigraði á tímanum 8,90 sekúndum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KRAFTMIKIL
Helga Margrét varpaði 
kúlunni 13,24 metra.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Skv. Úttekt Morgunblaðsins 14. febrúar 2008 á nafnávöxtun á bankareikningum 2007 533 2424 – Sætún 1

Samkvæmt úttekt Morgunblaðsins á nafnávöxtun
á bankareikningum 2007

www.s24.isSæktu um...

Samkvæmt úttekt Morgunblaðsins á nafnávöxtun

á bankareikningum 2007 var ávöxtunin langhæst

á debetkortareikningum hjá S24.

Einnig var ávöxtunin hæst á sparnaðarreikningi S24.

Byrjaðu að spara á betri vöxtum...

S24 með bestu
innlánsvextina

S24 með bestu
innlánsvextina
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Besti afþreyingarvefurinn 2007

Úr umsögn dómnefndar: „Vefurinn sem hlýtur verðlaunin Afþreyingarvefur ársins 2007 er í senn fræðandi, áhugaverður, 

yfirgripsmikill og vinsæll en hefur um leið mikið afþreyingargildi. Vefurinn inniheldur allt sem góður afþreyingarvefur þarf 

að hafa, vel unninn texta, gott myndmál, útvarpsefni, sjónvarpsefni, sem og síaukna aðkomu notenda, sem er eitt af því 

sem skiptir sífellt meira máli hjá framsæknum vefjum í dag. Vefurinn verður að teljast inni í daglegum rúnti íslenskra 

netverja enda einn af fjölsóttustu vefjum landsins.“

Sjá vef Samtaka vefiðnaðarins – svef.is

...ég sá það á visir.issir.is

Samtök vefiðnaðarins völdu visir.is besta afþreyingarvefinn fyrir árið 2007.

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

15.55 Sunnudagskvöld með Evu Maríu
16.35 Leiðarljós  (Guiding Light)

17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Hanna Montana
17.53 Skrítin og skemmtileg dýr
18.00 Myndasafnið
18.01 Gurra grís
18.06 Lítil prinsessa
18.17 Halli og risaeðlufatan
18.30 Meistaradeild VÍS í hestaíþrótt-
um
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.20 Kerfi Pútíns (2:2)

21.15 Glæpahneigð  (39:45) (Criminal 
Minds) Bandarísk þáttaröð um sérsveit lög-
reglumanna sem hefur þann starfa að rýna 
í persónuleika hættulegra glæpamanna til 
þess að reyna að sjá fyrir og koma í veg 
fyrir frekari illvirki þeirra. Meðal leikenda eru 
Mandy Patinkin, Thomas Gibson, Lola Glau-
dini og Shemar Moore. Atriði í þáttunum 
eru ekki við hæfi ungra barna.

22.00 Tíufréttir
22.20 Sportið
22.45 Flokksgæðingar  (7:8) (Party An-
imals) Bresk þáttaröð um unga aðstoðar-
menn og ráðgjafa í stjórnkerfinu í West-
minster.

23.40 Spaugstofan
00.05 Kastljós
00.45 Dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2  Stubbarnir, 
Tommi og Jenni, Kalli kanína og félagar, Kalli 
kanína og félagar, Kalli kanína og félagar

08.10 Oprah
08.50 Í fínu formi
09.05 The Bold and the Beautiful
09.25 La Fea Más Bella
10.10 Sisters  (17:22) (e)

10.55 Joey  (16:22)

11.20 Örlagadagurinn  (25:30)

12.00 Hádegisfréttir
12.45 Neighbours
13.10 Numbers  (2:24)

13.55 Monsieur N
15.55 Barnatími Stöðvar 2  Galdrastelp-
urnar, BeyBlade, Tracey McBean 2, Froska-
fjör, Litlu Tommi og Jenni Leyfð öllum ald-
urshópum.

17.28 The Bold and the Beautiful
17.53 Neighbours
18.18 Ísland í dag, Markaðurinn og 
veður
18.30 Fréttir
18.50 Ísland í dag og íþróttir
19.25 The Simpsons  (7:22) (e)

19.50 Friends  (21:24) (Vinir)

20.15 American Idol  (9:42) Komið er 
að því að finna sjöundu Idol-stjörnuna en 
fram að þessu hafa sigurvegarar kepnninnar 
og reyndar fleiri til slegið rækilega í gegn og 
selt milljónir platna.

21.00 American Idol  (10:42)

21.45 Crossing Jordan  (10:17) 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. Þættirn-
ir eru framleiddir af hinum sömu og fram-
leiða Las Vegas.

22.30 Man Stroke Woman  (1:6)

23.00 Devil´ Pond  Tara Reed sýnir snilld-
artakta í þessum sálfræðitrylli.

00.35 NCIS  (21:24)

01.20 Most Haunted  (7:14)

02.10 Hustle  (2:6)

03.05 Monsieur N
05.10 The Simpsons  (7:22) (e)

05.35 Fréttir og Ísland í dag
06.30 Tónlistarmyndbönd frá Popp 
TíVí

08.00 Rachael Ray  (e)

08.45 Vörutorg
09.45 Óstöðvandi tónlist
11.00 Annað - Árshátíðarmyndband 
Keðjunnar
12.00 Óstöðvandi tónlist
16.45 Vörutorg
17.45 Rachael Ray
18.30 The Drew Carey Show  (e)

19.00 Giada´s Everyday Italian  (e)

19.30 Everybody Hates Chris  (e)

20.00 One Tree Hill  Lucas verður að 
horfast í augu við fortíð sína og velja hvaða 
braut hann vill feta í framtíðinni þegar álag-
ið sem fylgir því að vera þjálfari Tree Hill Ra-
vens fer að segja til sín. Haley ákveður að 
ráða barnfóstru en fyrsti dagurinn í kennsl-
unni reynist öðruvísi en hún bjóst við.

21.00 Bionic Woman  (3:8) Hröð og 
spennandi þáttaröð um hörkukvendi sem 
býr yfir einstökum eiginleikum. Jamie 
fær það verkefni að gæta dóttur kanad-
ísks málaliða. Á sama tíma verður hún að 
ákveða hvort hún eigi að hjálpa Sarah Corv-
us í baráttunni við hennar innri djöfla.

22.00 C.S.I. New York  (23:24) Banda-
rísk sakamálasería um Mac Taylor og félaga 
hans í rannsóknardeild lögreglunnar í New 
York. Skapstirða tennisstjarnan John McEn-
roe er grunaður um morð þrátt fyrir að vera 
með fjarvistarsönnun eftir að sönnunargögn 
og framburður vitna bendir til þess að hann 
sé morðinginn. John McEnroe leikur sjálfan 
sig í þættinum.

22.50 Jay Leno
23.35 The Drew Carey Show
00.00 Dexter  (e)

00.50 The Dead Zone  (e)

01.40 NÁTTHRAFNAR
01.40 C.S.I. Miami
02.25 Less Than Perfect
02.50 The World’s Wildest Police Vid-
eos - Lokaþáttur
03.40 Vörutorg
04.40 Óstöðvandi tónlist

06.00 Wall Street
08.05 Coach Carter
10.20 Buena Vista Social Club
12.00 Snow Wonder
14.00 Coach Carter
16.15 Buena Vista Social Club
18.00 Snow Wonder

20.00 Wall Street  Aðalhlutverk: Charlie 
Sheen, Daryl Hannah og Michael Douglas.  
Leikstjóri. Oliver Stone.  1987. Leyfð öllum 
aldurshópum.

22.05 Life Support
00.00 Deeply
02.00 The Clearing
04.00 Life Support

17.40 Season Highlights  (Hápunkt-
ar leiktíðanna) Allar leiktíðir Úrvalsdeildar-
innar gerðar upp í hröðum og skemmtileg-
um þætti.

18.40 1001 Goals  Bestu mörk úrvals-
deildarinnar frá upphafi.

19.40 Coca-Cola Championship 
 (Enska 1. deildin) Bein útsending frá leik 
Bristol City og Crystal Palace í ensku 1. 
deildinni.

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

22.10 Ensku mörkin  Ný og hraðari út-
gáfa af þessum vinsæla þætti þar sem öll 
mörkin og helstu atvik umferðarinnar eru 
sýnd frá öllum mögulegum sjónarhornum. 
Viðbrögð þjálfara, stuðningsmanna og sér-
fræðinga.

23.10 Premier League World  (Heimur 
úrvalsdeildarinnar)

23.40 Coca-Cola Championship  Út-
sending frá leik Bristol City og Crystal Palace 

07.00 FA Cup 2007  (Preston - Port-
smouth)

13.55 FA Cup 2007  (Sheffield Utd - 
Middlesbrough)

15.35 FA Cup 2007  (Preston - Port-
smouth)

17.15 FA Cup 2007  (Bristol Rovers - Sout-
hampton)

18.55 NBA - All Star Game  Útsending 
frá Stjörnuleiknum þar sem allar skærustu 
stjörnur NBA mættu til leiks.

20.55 Inside Sport  Frábær þáttur frá BBC 
þar sem rætt er við heimsfræga íþrótta-
menn 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 Utan vallar
23.30 Heimsmótaröðin í póker

19.40 Bristol City-Crystal 
Palace   SÝN 2

20.00 One Tree Hill 
  SKJÁREINN

20.00 Wall Street   STÖÐ 2 BÍÓ

21.15 Criminal Minds  
 SJÓNVARPIÐ

21.45 Crossing Jordan  STÖÐ 2

> Tara Reid
„Fólk heldur að ég sé djamm-
drottning Bandaríkjanna, sem 
er einfaldlega heimskulegt. Ég 
hef leikið í 24 myndum og gert 
minn eigin sjónvarpsþátt,“ 
sagði Tara Reid eitt sinn, 
greinilega með allt sitt 
á hreinu. Hún leikur í 
myndinni Devil‘s Pound 
sem Stöð 2 sýnir í kvöld.

▼

Til eru þeir sem skjótast upp á 
stjörnuhimininn um stundarsakir en lifa svo 
í gömlum glæðum lengi á eftir; þeir verða 
eins og stjörnuryk á stjörnuhimninum. Svo 
eru aðrir sem skína þar til eilífðarnóns og 
þeir sem góna upp eru farnir að taka þeim 
sem jafn sjálfsögðum hlut og sólinni sjálfri.

Mér eru minnisstæðar tvær slíkar stjörnur 
sem einmitt setja mark sitt á imbann 
um þessar mundir. Þetta eru þeir Bubbi 
Morthens og Karl Ágúst Úlfsson. Þó er 
nokkur munur á þeim tveimur því allir vita 
að lög og textarnir sem Bubbi syngur eru 
runnir undan rifjum hans sjálfs en ekki held 
ég að allir átti sig á því þrekvirki sem Karl Ágúst vinnur í hverri viku 
til að matreiða fréttir vikunnar að hætti glettinnar þjóðarsálar. Það 
er alveg með ólíkindum að hann geti hrist heilt Spaugstofuhandrit 
fram úr erminni í hverri viku og aldrei falla úr þeim sessi að 

þjóðin sættir sig aldrei við minna en það allra 
besta. Þeir sem leggja við brageyru geta svo 
auðveldlega heyrt að enginn leirburður líður 
úr tækjunum þegar Spaugstofumenn klæða 
fréttirnar í tónlistarbúning. Við sem minna 
bárum úr býtum þegar skaparinn skammtaði 
sköpunargáfunni megum þakka fyrir að ná 
því að setja saman eina stöku í viku.

Auðvitað heyrum við í (stjörnu)spekingum 
sem finnst að geislar Spaugstofumanna séu 
farnir að pirra þá. Í pirringi sínum segja þeir 
að Spaugstofan sé orðin þreytt. Kannanir 
benda þó til allt annars. Þegar ég heyri svona 
málflutning reyni ég að rifja upp orð Péturs 

en þau gætu reynst bót fyrir bölsýnismenn. Hann söng einhvern 
veginn á þessa leið: „Úr bæ nú burt er vetur og birtan myrkrið étur 
og gamall draumur getur ennþá ræst. Svo hert´upp hugann Pétur 
þú heimska sóðatetur, það gengur bara betur næst.“ 

VIÐ TÆKIÐ JÓN SIGURÐUR EYJÓLFSSON HORFIR TIL STJÖRNUHIMINS

Bubbi og Kalli hátt á skjánum skína



RÁS 1 FM 92,4/93,5Í 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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06.45 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.05 Morgunvaktin
08.00 Morgunfréttir
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Stefnumót
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Vítt og breitt
14.03 Bak við stjörnurnar
15.03 Útvarpssagan: Dauðinn og mör-
gæsin

15.30 Dr. RÚV
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.25 Spegillinn
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Stjörnukíkir
21.20 Kvika
22.07 Veðurfregnir
22.12 Lestur Passíusálma
22.19 Afsprengi
23.10 Lárétt eða lóðrétt
00.07 Útvarpað á samtengdum rásum

Frönsk 
heimild-
armynd í 
tveimur 
hlutum um 
Vladimír 
Pútín Rúss-
landsforseta 
og feril 
hans. Rætt 
er við ýmsa 
embættis- 
og stjórn-
málamenn, 
fræðimenn 
og andófsmenn í útlegð og ris Pútíns 
til valda litið gagnrýnum augum. 
Í kvöld verður sýndur seinni hluti 
myndarinnar en fyrri hlutinn var væg-
ast sagt áhugaverður.

VIÐ MÆLUM MEÐ

Kerfi Pútíns
Sjónvarpið kl. 20.20

▼

Önnur sería 
þessa drep-
fyndna breska 
grínþáttar. Þátt-
urinn er settur 
upp með stutt-
um atriðum sem 
fjalla á einn eða 
annan hátt um 
samskipti kynj-
anna en honum 
hefur verið lýst 
sem blöndu af 
hinum vinsælu 
Sketch Show og 
Little Britain.

STÖÐ 2 KL. 22.30

Man Stroke Woman

16.00 Hollyoaks
16.30 Hollyoaks
17.00 Totally Frank
17.25 Falcon Beach
18.15 X-Files  (10:24)

19.00 Hollyoaks
19.30 Hollyoaks
20.00 Totally Frank  (21:26)  Totally Frank 
er spennandi og skemmtileg þáttaröð um 
fjórar stelpur sem ákveða að setja saman 
hljómsveit og reyna að slá í gegn. 

20.25 Falcon Beach
21.15 X-Files  (10:24)

22.00 Pushing Daisies - NÝTT  (2:22) 
 Besti nýi þáttur vetrarins. Gagnrýnendur og 
blaðamenn eru á einu máli. Pushing Da-
isies er einn af þessum örfáu þáttum sem 
eru allt í senn einstaklega frumlegir, vand-
aðir, rómantískir, spennandi, fyndnir og um-
fram allt skemmtilegir. Þættirnir eru eins-
konar nútíma ævintýri. Ævintýri um ungan 
mann sem allt frá barnsaldri hefur búið yfir 
þeirri einstöku náðargáfu að geta vakið fólk 
til lífs með snertingunni einni. Vandinn er 
að vilji þeir sem hann lífgar við halda lífi, þá 
þarf að fórna öðru lífi á móti.

22.45 Cold Case (5.23)
23.30 Prison Break  (12:22)

00.15 Sjáðu
00.40 Extreme: Life Through a Lens 
 (2:13)

01.25 Lovespring International (7:13)
01.50 Big Day (7:13)
02.15 Tónlistarmyndbönd frá Popp TV

20.00 Mér finnst...  Spjallþáttur í umsjón 
Kolfinnu Baldvinsdóttur og Ásdísar Olsen. 

21.00 Guðlaugur Þór  Guðlaugur Þór 
Þórðarson heilbrigðisráðherra spjallar um 
viðhorf sín til heilbrigðismála.

21.30 Hvað ertu að hugsa?  Umsjónar-
maður er Guðjón Bergmann.

SVT 1

11.00 TV Avisen 11.10 21 Søndag 11.50 
Aftenshowet 12.15 OBS 12.20 Guide til vejrs 
12.50 DR1 Dokumentaren - Ravsøstre 13.50 
Nyheder på tegnsprog 14.00 TV Avisen med 
Vejret 14.10 Dawson’s Creek 15.00 Hjerteflimmer 
- det bedste af det bedste 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 Søren 
Ryge - Manden og ørnen 19.00 Michael Palin i 
det nye Europa 20.00 TV Avisen 20.25 Horisont 
20.50 SportNyt 21.00 Efter Thomas 22.35 OBS 
22.40 Seinfeld 23.05 Hjerteflimmer - det bedste 
af det bedste 

11.10 Kjempekrabbenes invasjon 11.40 Grosvold 
12.20 Åpen himmel: Engler i advent 12.50 Med 
hjartet på rette staden 13.40 Urter 14.00 Newton 
14.30 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 17.40 Distriktsnyheter 18.00 
Dagsrevyen 18.30 Puls 18.55 Faktor: Berre ein gris 
19.25 Redaksjon EN 19.55 Distriktsnyheter 20.00 
Dagsrevyen 21 20.35 Jane Eyre 21.30 Store studio 
22.00 Kveldsnytt 22.15 Keno 22.20 Kriminalsjef 
Foyle 23.55 Nytt på nytt 0.25 Kulturnytt 

11.05 Agenda 12.00 Sportspegeln 12.45 Karriär 
14.30 Andra Avenyn 15.00 Rapport 15.10 
Gomorron Sverige 16.00 Ramp 16.30 Krokomax 
17.00 Bolibompa 17.25 Min förskola 17.30 
Julkalendern: En riktig jul 17.45 Hjärnkontoret 
18.00 Bobster 18.30 Rapport med A-ekonomi 
19.00 Andra Avenyn 19.30 Föreställningar 20.30 
Kobra 21.00 En pappas kamp 22.00 Rapport 
22.10 Kulturnyheterna 22.20 Babben & co 23.20 
Vita huset 0.05 Sändningar från SVT24 

Ertu að drukkna í drasli? Vantar þig pláss? Er grillið 
fast í geymslunni? Er ekki kominn tími á vorhrein- 
gerningu? Skráðu smáauglýsinguna á visir.is eða 
hringdu í síma 512 5000 og seldu gamla dótið með 
lítilli fyrirhöfn.Allt sem þú þarft... ...alla daga

18.– 29. febrúar. Verð frá 990 kr.

Kompudagar í
smáauglýsingunum
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MORGUNMATURINN

LÁRÉTT
2. skál 6. belti 8. rjúka 9. besti árang-
ur 11. í röð 12. safna saman 14. skýli 
16. utan 17. óhróður 18. frjó 20. frú 
21. borg í Portúgal.

LÓÐRÉTT
1. mats 3. kusk 4. kynlíf 5. efni 7. 
limlesta 10. hald 13. gæfa 15. innyfla 
16. upphrópun 19. kind.

LAUSN

„Ég er ekki alveg nógu dugleg að 
borða morgunmat þessa dagana 
en þegar ég get þá borða ég 
hafragraut. Ég fæ mér samt 
alltaf kaffi. Stundum borða ég 
náttúrulegt, hvítt jógúrt og saxa 
lífræna ávexti út í.“

Halla Vilhjálmsdóttir leikkona.

LÁRÉTT: 2. ílát, 6. ól, 8. ósa, 9. met, 
11. tu, 12. smala, 14. skáli, 16. út, 17. 
níð, 18. fræ, 20. fr, 21. faró. 

LÓÐRÉTT: 1. dóms, 3. ló, 4. ástalíf, 
5. tau, 7. lemstra, 10. tak, 13. lán, 15. 
iðra, 16. úff, 19. ær. 

Þorleifur Arnarsson hefur tekið 
að sér heldur óhefðbundið verkefni 
samfara námi sínu í Berlín. Hann 
mun leikstýra uppsetningu á kvik-
myndinni Gegen Die Wand eða 
Hlaupa á vegg eftir tyrknesk-
þýska leikstjórann Fatih Akin en 
hún hlaut silfurbjörninn í Berlín 
árið 2004. Verkið verður sett upp í 
borgarleikhúsi Mecklenburgar-
fylkis í höfuðborginni Schwerin 
sem talin er vera ein nýjasta og 
mesta útungurstöð nýnasista í 
Þýskalandi.

Þorleifur var þó hvergi banginn 
þegar Fréttablaðið náði tali af 
honum. Helsti hausverkurinn hans 
núna var klukkustundarlöng 
útgáfa af meistaraverkinu Hamlet 
en það er hluti af námi hans í leik-
stjórn. „Hamlet er fimm klukku-
stunda leikverk og þetta er því 
nokkuð snúið enda verður allt að 
komast til skila,“ segir Þorleifur.

En það er verkið Gegen die 
Wand sem er næsta prófraun 
Þorleifs. Og hann viðurkennir að 
þetta sé mikil áskorun. Í Schwerin 
séu til að mynda engir háskólar 
þrátt fyrir að hún sé höfuðborg 
fylkisins og aðeins tvær stéttir: 
annars vegar vellauðug borgara-
stétt og hins vegar bláfátækir 
verkamenn. Jarðvegurinn fyrir 
nasisma og heildarlausnir þeirra 
fyrir hinn aríska kynstofn er því 
prýðilegur þarna í borginni sem 
tilheyrði Austur-Þýskalandi. 
„Auðvitað birtast nýnasistar á 

götum úti, nauðasköllóttir í 
hermannaskóm en þegar öllu eru 
á botninn hvolft er þeim enn sem 
fyrr stjórnað af körlum í jakkaföt-
um,“ útskýrir Þorleifur en 
ný nasistaflokkurinn hlaut tæp tíu 
prósent í síðustu kosningum í 
fylkinu. „Ef slíkt gerðist á Íslandi 
væri það væntanlega skandall og 
þetta varð vissulega skandall 
hérna líka,“ bætir hann við.

Þorleifur ætlar ekki að hika við 
að reyna að spegla samfélag borg-
arinnar inn í leikverkið en segist 
ekki vera farinn að leiða hugann 
að þessu strax. Fyrst sé það 
Hamlet á klukkustund. Þorleifur 
reiknaði hins vegar með að fara til 
Schwerin eftir tvær vikur og vera 
þar í sex vikur meðal helstu 
nýnasista Þýskalands.

 freyrgigja@frettabladid.is 

ÞORLEIFUR ARNARSSON:  SETUR UPP KLUKKUSTUNDARLANGAN HAMLET

Í útungunarstöð nýnasista

STJÓRNAÐ AF JAKKAFATAKÖLLUM 
Nýnasisma hefur vaxið fiskur um hrygg 
í austurhluta Þýskalands enda mikið 
atvinnuleysi þar meðal ungs fólks.

LEIKSTÝRIR MEÐAL NÝNASISTA Þorleifur Arnarsson setur upp leikverk byggt á 
kvikmyndinni Gegen Die Wand í Schwerin þar sem nýnasismi er í miklum blóma.
 FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

Stærðir S - 4XL

Eftir hina sérkennilegu niðurstöðu 
Samkeppniseftirlitsins þess efnis 
að Forlagið þurfi meðal annars að 
láta frá sér ritsafn Halldórs Laxness 
og Orðabókina er hafið ferli við að 
finna verðmiða á þessi 
menningarverðmæti. 
Skipaður hefur verið 
umsjónarmaður með 
söluandlaginu en fáist 
ekki viðunandi verð eða 
væntanlegur kaupandi 
geti ekki sýnt fram á að 
hann sé traustsins verð-
ur fara verkin hvergi. 
Meðan þessu fer fram 
er stjórnarformaðurinn Jóhann 
Páll Valdimarsson hinn áhyggju-
lausasti og nýtur lífsins í Dóminíska 
lýðveldinu.

Paparnir hafa hætt störfum og hinir 
flinku tónlistarmenn hafa snúið 
sér að öðru. Þannig er í nægu að 
snúast hjá Eysteini Eysteinssyni, 
trommaranum góða, en hann 
hefur verið að taka nokkur „gigg“ 
með Einari Ágústi á þorrablótum. 
Dauðaleit stóð yfir að Annþóri 
Kristjáni Karlssyni á föstudaginn 
og meðal annars hringdu haukarnir 
á Vísi í Einar Ágúst í örvæntingu 
sinni og spurðu um Annþór. Einar 

Ágúst hafði húmor fyrir 
því, sagðist einmitt vera 
með honum í partíi og 

þóttist rétta 
símann 
einhverjum 
ímynduðum 

vini sínum.

Magnús Geir Þórðarson, nýráðinn 
leikhússtjóri Leikfélags Reykjavíkur, 
er þegar farinn að taka til hendinni. 
Og heyrst hefur að hann sé þegar 
búinn að tryggja sér stabba góðra 
leikara til að koma í Borg-
arleikhúsið. Mun Ólafur 
Darri Ólafsson vera einn 
þeirra en um er að 
ræða slíkar kanónur 
að þær muni ekki 
sætta sig við nein 
taxtalaun. - jbg

FRÉTTIR AF FÓLKI

„Við vorum að fá diskinn í hús og 
mér sýnist þetta vera mikið 
meistaraverk,“ segir Lárus 
Jóhannesson hjá Tólf tónum en 
þeir hafa tekið að sér að dreifa 
nýjustu afurð indversku prinsess-
unnar Leoncie, Pukki Bollywood 
Baby. Leoncie hefur hingað til 
notfært sér þjónustu Senu en að 
sögn Leoncie slettist upp á vin-
skap þeirra og hún ákvað að snúa 
sér til plötubúðarinnar á Skóla-
vörðustígnum. „Við tókum henni 
að sjálfsögðu fagnandi,“ bætir 
Lárus við en Jóhannes Ágústsson 
og hún þekkjast vel frá fornu fari, 
allt frá dögum Japis.

Lárus segir að Leoncie taki 
sjálfa sig mjög alvarlega sem 
listamann, hún sé stanslaust að 

semja nýja tónlist, dreifa henni og 
markaðssetja. „Því miður er hún 
flutt til Essex í Bretlandi því það 
voru alltaf skemmtilegir dagar 
þegar kom að uppgjörinu enda 
mætti hún uppstríluð og flott,“ 

segir Lárus en bætir því 
við að Leoncie eigi sér 
trúan og tryggan aðdá-
endahóp. „Það má 
eiginlega skipta þessu 
í tvennt: annars 
vegar eru það þeir 
sem hafa gaman af 
þessu og hins vegar 
þeir sem hafa engan 
húmor fyrir tónlist 
hennar.“

Af Leoncie er 
það hins vegar 
að frétta að hún 
var nýverið á 
Indlandi að taka 
upp myndband 
við lagið Enginn 
þríkantur hér. 

Sagðist hún í samtali við Frétta-
blaðið að myndbandið ætti bráð-
um að verða tilbúið. Fyrir þá 
sem vilja stytta sér biðina má 
benda á heimasíðuna www.
youtube.com/icyspicyleoncie 
en þar má sjá gömul og sígild 

myndbönd á borð við Man! 
Let‘s Have Fun, Radio 

Rapist og Sexy Crazy 
Cop.

 - fgg

Tólf tónar taka Leoncie opnum örmum

Hollendingum býðst að sækja 
þorrablót að íslenskum sið í 
Amsterdam laugardaginn 23. 
febrúar. „Við höfum gengið með 
þessa hugmynd í mörg ár,“ segir 
Gerður Pálmadóttir, sem rekur 
galleríið Hot Ice í Amsterdam, 
þar sem hún hefur verið búsett í 
átján ár, og stendur að þorrablót-
inu ásamt Svanhvíti Gunnars-
dóttur. 

Gerður á von á um 150 
hollenskum matargestum í hús-
næði á svæði Westergasfabriek í 
Amsterdam, og býst við um tvö 
hundruð gestum til viðbótar á 
ballið sem haldið verður á eftir 
veislunni. Boðið verður upp á 
harðfisk, flatkökur og hákarl í 
forrétt, en aðalrétturinn verður í 
formi fjallalambs með íslenskum 
kryddjurtum. Súrsaðir hrúts-
pungar og annað góðgæti sem 
iðulega er haft um hönd á þorra-
blótum verður þó víðs fjarri. 
„Súri maturinn er greinilega 

talið óæti annars staðar í Evrópu, 
og það er ólöglegt að flytja þetta 
inn. Fólk verður að fara til 
Íslands til að láta eitra fyrir sér,“ 
segir Gerður og hlær við. „Hjá 
okkur er stemningin samt aðal-
málið, og þar að auki mun brenni-
vínið fljóta hérna,“ segir Gerður, 
sem segist hafa fundið fyrir 
miklum áhuga á blótinu.

Gerður setur stefnuna á að gera 
blótið að árlegum viðburði, og 
segir viðburð sem þennan vel til 
þess fallinn að vekja áhuga á 
Íslandi og íslenskum hefðum á 
erlendri grundu. Hún sér einnig 
fyrir sér að blótið verði góður 
vettvangur til að kynna íslenska 
menningu og tónlist, en skemmti-
kraftar á þessu fyrsta blóti verða 
Ragnhildur Gísladóttir og Hilmar 
Örn Hilmarsson. Veislustjórar 
verða Eiríkur G. Stephensen og 
Hjörleifur Hjartarson úr hljóm-
sveitinni Hundi í óskilum.  
 - sun

Heldur þorrablót fyrir Hollendinga

EKKERT ÓÆTI Á ÞORRABLÓTI Ekkert 
verður um súra hrútspunga á þorrablót-
inu í Amsterdam, þar sem bannað er að 
flytja þá inn, en Gerður segir stemning-
una vera aðalatriðið. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

LEONCIE Hefur tekið upp 
samstarf við Tólf tóna en 
þar má fá nýjasta diskinn 
hennar, Pukki Bollywood 
Baby.

ÁNÆGÐIR Lárus og félagar í Tólf tónum 
eru ánægðir með nýja diskinn og segja 
hann meistaraverk.

VEISTU SVARIÐ
Svðr við spurningum á bls. 8

 1  Páll Winkel

 2  Egil Helgason

 3  Kryddpíurnar



Skiptu núna á sko.is
– það kostar ekkert að færa númerið yfir.

Tala meira. Borga minna.

skiptu núna á sko.is

Verðkönnun Fréttablaðsins 14. febrúar 2008
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BAKÞANKAR
Þráins 
Bertelssonar

Í dag er mánudagurinn 
18. febrúar, 49. dagur ársins.

9.15 13.42 18.09
9.07 13.26 17.47

Fyrir ellefu árum varð Skotinn 
John McGuinnes fyrir því 

óláni að vinna ógrynni fjár – um 
tvo milljarða íslenskra króna −  í 
lottói. Þegar McGuinnes var 
orðinn ríkur gerði hann ýmsa 
skynsamlega og skemmtilega 
hluti. Til dæmis fjárfesti hann 
fyrir 540 milljónir í uppáhaldsfót-
boltafélaginu sínu, Livingstone 
(ekki Huddersfield), og kom 
rausnarlega fram við ættingja og 
vini. McGuinnes hafði tröllatrú á 
fasteignamarkaði og keypti hús í 
Skotlandi og niðri við Miðjarðar-
haf. Svo splæsti hann í Jagúar, 
skartgripi og annað smálegt sem 
milljóna  mæringar þurfa að eiga.

ÞVÍ MIÐUR fór allt í handa-
skolum hjá fótboltafélaginu og á 
endanum tók McGuinnes lán með 
veði í eigum sínum til að koma 
klúbbnum til hjálpar. Fasteign-
irnar skiluðu ekki heldur 
áætluðum hagnaði, það féll á 
skartgripina og Jagúarinn bilaði. 
Þessi vesalings maður er nú alls-
laus og lifir á bótum frá samfélag-
inu. Þar að auki skuldar hinn fyrr-
verandi auðkýfingur 270 milljónir 
en hafði séð vel út úr skuldum 
áður en hann varð ríkur.

ÞESSI SORGARSAGA kemur 
Íslendingum að sjálfsögðu ekki 
nokkurn skapaðan hlut við. Íslensk 
auðsæld byggist ekki á spilafíkn 
og lottóvinningum heldur á við-
skiptaviti og vinnusemi. Þótt 
Skotar kunni ekki með fé að fara 
mundi engum Íslendingi detta í 
hug að gera sig að fífli með 
nýfengnu ríkidæmi.

PERSÓNULEG RAUNASAGA 
Skotans sem fór með auð sinn til 
andskotans segir okkur aðeins að 
að léttfengið fé er laust í hendi. 
Það er því ástæða til að vara lág-
launafólk og ellilífeyrisþega við 
því að ofmetnast yfir því óverð-
skuldaða ríkidæmi sem næstu 
kjarasamningar færa mann-
skapnum og steypa sér í bílífi. 
Skynsamlegast hefði verið að taka 
enga áhættu og semja um óbreytt 
kjör, enda eru meira að segja laun-
in á Litlahrauni svo há að lög-
reglan okkar þarf að nota 
rafbyssur og piparúða til að 
verjast Lettum og Lithauga-
mönnum sem heimta að komast í 
vinnu á letigarðinum. Sagan af 
Skotanum nýríka segir okkur 
aðeins að peningar eru betur 
komnir í höndum auðmanna en 
fátæklinga sem ekki kunna með fé 
að fara. Annars væru þeir ekki 
fátæklingar. Eða eins og máltækið 
segir: Margur verður af aurum 
api.

Harmsaga 
auðmanns


