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DAGURINN Í DAG Fundur um málefni
Palestínu á vegum Menningar- og friðar-
samtaka íslenskra kvenna verður haldinn í
Snarrót, Garðastræti 2, klukkan átta í kvöld.
Fida Abu Libdeh segir frá veru sinni í Palest-
ínu á síðastliðnu ári. Rætt verður um breyt-
ingar á síðustu árum og spáð í hugsanlegar
breytingar að nýgengnum kosningum. Aðrir
gestir verða mæðgurnar Amal Tamimi og
Vala Tamimi.

DAGURINN Í DAG

VEÐRIÐ Í DAG
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BRUNAGILDRAN REIST ÁN LEYFIS
Brunamálastjóri segir að ef tilskilin leyfi fyrir
byggingu atvinnu-
húsnæðis á svæði
Hringrásar hefðu
verið fyrir hendi
hefði ekki þurft að
fara sem fór. Ef at-
vinnuhúsnæðið
hefði verið byggt eftir
venjulegum leiðum hefðu verið gerðar kröfur
um að brunavarnir væru í lagi. Lyftarahleðsla
hefði verið í sérstöku brunahólfi. Sjá síðu 2

SÉRKENNILEG KVEÐJA Dagur B. 
Eggertsson segir lögnámsbeiðni sem Kópa-
vogsbær hefur sent iðnaðarráðuneytinu um
að geta farið með vatnslögn yfir land Reykja-
víkur vera ótímabæra. Hann segir ummæli
Gunnars I. Birgissonar um borgarfulltrúa R-
listans vera sérkennilega kveðju. Sjá síðu 4

SÉRSMÍÐUÐU SKIP HJÁ SAMSKIP-
UM Nýtt Arnarfell var tekið í notkun um
helgina og innan tíðar verður systurskipið
Helgafell komið í þjónustu félagsins. Samskip
leigir skipin en þau eru byggð samkvæmt for-
skrift félagsins. Skipið getur flutt 908 gáma og
mun ellefu manna áhöfn starfa á skipinu, allt
Íslendingar.  Sjá síðu 6
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Samkvæmt fjölmi›lakönnun Gallups nóvember 2004

MorgunblaðiðFréttablaðið

61%
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RIGNING EÐA SKÚRIR UM SUNN-
AN OG VESTANVERT LANDIÐ 
Bjart með köflum norðaustan og austan til.
Hlýtt í veðri. Sjá síðu 4

Veffang: visir.is – Sími: 550 5000

DANMÖRK Stjórnarflokkarnir í
Danmörku, Frjálslyndi flokkur-
inn og Íhaldsflokkurinn, hafa
misst örlítið fylgi samkvæmt
skoðanakönnun sem gerð var 
fyrir Jótlandspóstinn og myndu
missa eitt þingsæti ef úrslit 
kosninganna 8. febúrar yrðu
þessi. Fylgi þeirra er samt nægj-
anlegt, með stuðningi Danska
þjóðarflokksins og Kristilegra
demókrata til að viðhalda stjórn-
arsamstarfinu.

Frjálslyndi flokkurinn myndi
missa tvö þingsæti og fá 55 þing-
menn kjörna, en hafa nú 57.
Íhaldsflokkurinn stendur í stað
með 17 þingsæti. Danski þjóðar-
flokkurinn myndi bæta við sig
einum manni og fá 21 þingmann
kjörinn.

Stjórnarandstaðan hefur nú 81
þingsæti og myndi bæta við sig
einu til viðbótar samkvæmt þess-
ari könnun. Stjórnarflokkarnir
myndu fá 93 þingmenn kjörna.

Bæði jafnaðarmenn og Radikal
Venstre bæta við sig þingmanni
samkvæmt könnuninni. 

Jafnaðarmenn vilja nú fá um-
boðsmann danska þingsins til að
athuga hvort embættismaður fjár-
málaráðuneytisins hafi verið 
notaður í kosningabaráttunni 
fyrir Frjálslynda flokkinn og vísa
þar til 55 síðna skýrslu sem 
Anders Fogh Rasmussen vitnaði 
til í sjónvarpskappræðum við Mog-
ens Lykketoft þann 18. janúar. ■

FYRSTU ÍÞRÓTTALEIKAR ÍSLAMSKRA OG ASÍSKRA KVENNA HEFJAST Íranskar konur gengu í gær í kringum eftirlíkingu af Kaaba,
heilögum stað Múslima í Sádi-Arabíu. Þetta var hluti af opnunarhátíð fyrstu íþróttaleika kvenna frá höfuðborgum íslamskra og asískra
landa sem haldin er í Teheran í Íran. 

HM í Túnis:

Jafnt gegn
Tékkum

HANDBOLTI Íslenska landsliðið lék
sinn fyrsta leik á heimsmeistara-
mótinu í handknattleik í Túnis í
gær þegar liðið mætti Tékkum.
Íslenska liðið byrjaði leikinn
skelfilega og var sex mörkum, 
20-14, undir í hálfleik. Tékkar
juku muninn í byrjun síðari hálf-
leiks og höfðu níu marka forystu,
29-20, þegar átján mínútur voru
til leiksloka. Þá setti íslenska liðið
í fluggír og náði að tryggja sér
jafntefli, 34-34, með frábærum
endaspretti. Ísland leikur gegn
Slóvenum á morgun. Sjá bls. 20-21. 
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Kárahnjúkar og
Írak á Alþingi

Formenn þingflokkanna segjast eiga von á því að Íraksmálið og Kára-
hnjúkar verði meðal þeirra mála sem rædd verði í óundirbúnum fyrir-

spurnum á Alþingi sem kemur saman að nýju í dag eftir jólaleyfi.
STJÓRNMÁL Alþingi kemur saman
að nýju í dag eftir jólaleyfi og
hefst þingfundur klukkan þrjú
með óundirbúnum fyrirspurnum
til ráðherra og eru formenn þing-
flokkanna sammála um að Íraks-
málið muni að öllum líkindum
koma upp í umræðunni.

Steingrímur J. Sigfússon, for-
maður Vinstri grænna, segir að
sviptingar í utanríkismálum og
vinnumarkaðsmál við Kára-
hnjúka verði líklega meðal þeirra
mála sem upp komi á Alþingi í
dag. Hjálmar Árnason, þing-
flokksformaður Framsóknar-
flokksins, og Einar K. Guðfinns-
son, formaður þingflokks Sjálf-

stæðisflokksins, segjast aðspurð-
ir allir eiga von á því að fjallað
verði um Íraksmálið í ljósi þess
sem fram hefur komið í fjölmiðl-
um að undanförnu.

Steingrímur J. Sigfússon segist
eiga von á líflegum tímum fram-
undan á Alþingi. „Þetta verður að
öllum líkindum líflegra þing en
maður gæti átt von á í ljósi þess að
það er á miðju kjörtímabili. Það
ræðst auðvitað af því hvaða mál
koma frá ríkisstjórninni en vissu-
lega eru mörg stór mál í umræð-
unni. Það er ákveðinn óróleiki til
staðar og hnökrar í stjórnarsam-
starfinu, enda finna allir að það
stendur ekki á mjög traustum fót-

um. Líkurnar á óvæntum tíðind-
um eru til staðar og skapa vissa
spennu,“ segir Steingrímur.

Þá er búist við því að þing-
flokkarnir ræði sérstaklega á
fundum sínum í dag hvort brotið
hafi verið gegn lögum um með-
ferð trúnaðarupplýsinga í utan-
ríkismálanefnd í kjölfar umfjöll-
unar Fréttablaðsins um efni
funda nefndarinnar í febrúar og
mars 2003. Einar K. Guðfinnsson
segir augljóst mál að það verði
rætt enda hafi utanríkismála-
nefnd  verið kölluð saman til
fundar  síðar í vikunni til að fjalla
um meðferð trúnaðarupplýsinga. 

- sda

Helförin:

Minnis-
merki vígt

PARÍS, AP Franskir eftirlifendur
helfararinnar vígðu í gær „Nafna-
vegg“, minnismerki sem nafn-
greinir 76.000 gyðinga sem fluttir
voru frá Frakklandi í síðari
heimsstyrjöldinni.

Serge Klarsfeld, einn af tíu
sérfræðingum sem tóku listann
saman, segir að veggurinn sýni að
helförin sé orðin mikilvægur hluti
af vitund þjóðarinnar, eins og hún
ætti að vera. Veggurinn er stað-
settur við innganginn að miðstöð
til minningar fórnarlamba helfar-
arinnar, miðsvæðis í Marais
hverfinu. Jacques Chirac, forseti
Frakklands, mun formlega opna
miðstöðina á þriðjudag. Þá mun
hann einnig fara til Auschwitz, til
að vera viðstaddur minningarat-
höfn þar sem þess er minnst að
sextíu ár eru liðin frá því vinnu-
búðunum var lokað. ■

ÆTTINGJA LEITAÐ
Fjöldi manns var viðstaddur vígslu Nafna-
veggsins í gær, og leituðu að nafni ætt-

ingja sinna sem hurfu í Helförinni.

Kosningarnar í Danmörku:

Frjálslyndir missa örlítið fylgi

Ingólfur Steinsson:

▲

Í miðju blaðsins

Heldur upp á Höfða
●  fasteignir ●  hús



HRINGRÁSARBRUNINN Björn Karls-
son brunamálastjóri segir að það
hefði getað breytt öllu ef tilskilin
leyfi hefðu verið fengin til að
byggja húsið sem eldurinn kom upp
í á svæði Hringrásar í nóvember.
Nú fyrir helgi var gefin út skýrsla
Brunamálastofnunar vegna brun-
ans á athafnasvæðinu og þar kemur
fram að húsið er hvergi skráð.

Lögreglurannsókn leiddi í ljós að
eldurinn kviknaði út frá hleðslutæki
fyrir lyftara í atvinnuhúsnæði á
Hringrásarsvæðinu, rétt við
dekkjahaugana. Húsið brann til
kaldra kola og langan tíma tók að

ráða niðurlögum eldsins í dekkja-
haugunum. Björn segir að ef at-
vinnuhúsnæðið hefði verið byggt

eftir venjuleg-
um leiðum
hefðu verið
gerðar kröfur
um að bruna-
varnir væru í
lagi. Þá hefðu

teikningar af húsinu verið bornar
undir byggingafulltrúa sem aftur
hefði lagt þær fyrir eldvarnaeftir-
litið. „Það eru ýmsar kröfur settar
um hús af þessu tagi. Meðal annars
að lyftarahleðsla sé í sérstöku

brunahólfi,“ segir Björn. Slíkt
brunahólf er brunahelt herbergi
sem getur haldið eldi í sextíu mínút-
ur. Hann segir vel þekkt að eldur
kvikni út frá hleðslutæki fyrir lyft-
ara þegar þeir eru hlaðnir yfir nótt.

Björn segir lítið hægt að segja til
um hvernig brunavarnir í húsinu
voru þar sem engin gögn virðast
vera til um húsið. „Húsið er bæði
farið og var í raun aldrei til. Við 
vitum ekkert um húsið og getum
ekki tjáð okkur um hvort bruna-
varnirnar hafi verið slæmar eða
sæmilegar,“ segir Björn.

hrs@frettabladid.is
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Verkalýðsmálaráð Samfylkingar:

Deilt um stuðningsyfirlýsingu
FORMANNSKJÖR „Mönnum finnst að
Gylfi sé að taka að sér umboð sem
hann ekki hefur og það sé ómak-
legt,“ segir Árni Guðmundsson
formaður Starfsmannafélags
Hafnarfjarðar og félagi í verka-
lýðsmálaráði Samfylkingarinnar. 

Árni ásamt fleirum úr ráðinu
sendu frá sér yfirlýsingu þar sem
það er áréttað að Gylfi Arnbjörns-
son, framkvæmdastjóri ASÍ og 
félagi í verkalýðsmálaráði, tali
ekki fyrir hönd ráðsins en Gylfi
hefur lýst því yfir í fjölmiðlum að
hann og fleiri forystumenn verka-
lýðshreyfingarinnar munu líklega
styðja Ingibjörgu Sólrúnu Gísla-
dóttur í formannskjöri Samfylk-
ingarinnar. 

„Gylfi hefur ekkert umboð
nema sem einstaklingur og þó
hann sé í verkalýðsmálaráði
flokksins er það enginn vettvang-
ur til að ræða formannskjör.“

Gylfi Arnbjörnsson furðar sig
á yfirlýsingunni og segist ekki
hafa verið að tala í nafni verka-
lýðsmálaráðs.“Það er augljóst að
það eru rúmlega 30 manns í ráð-
inu og það hvarflar ekki að mér að
það geti einhver einn maður talað
í nafni þess,“ segir Gylfi. „Ég var
að tala í eigin nafni og nokkurra
sem ég þekki til.“ - bs

KÆNUGARÐUR, AP Viktor Júsjenkó
sór embættiseið sem forseti Úkra-
ínu í gær, eftir tveggja mánaða
kosningadeilu. Í ræðu sinni sagði
hann að innsetning sín í embætti
forseta væri sigur frelsis yfir 
einræði og nú væri þetta fyrrum
sovéska ríki í miðju Evrópu. 

Júsjenkó fór með eiðstafinn í
þinginu, Verkhovna Rada, með
hönd á stjórnarskrá ríkisins og
fornri biblíu. 

Sumir þingmenn fögnuðu ákaft
þegar hann hafði svarið embættis-
eiðinn, en aðrir stóðu grafkyrrir,
án þess að sýna nokkur viðbrögð.
Þetta er talið lýsandi fyrir þær
deilur sem bíða Júsjenkós sem
leiðtoga ríkisins. 

Eftir innsetninguna hélt
Júsjenkó ræðu á Torgi sjálfstæðis-
ins, þar sem stuðningsmenn höfðu
mótmælt vikum síðar. Þar var 

honum ákaft fagnað af stuðnings-
mönnum sem höfðu beðið komu
hans í miklum kulda í marga
klukkutíma. Þar sagði hann að
Úkraína ætti að ganga í Evrópu-

sambandið. Hann lofaði að endur-
reisa landið eftir áralanga spill-
ingu, fátækt og ok, meðal annars
með því að verja tjáningarfrelsi í
landinu. ■

Þjófnaður í Keflavík:

Ekki alvar-
legt athæfi

ÞJÓFNAÐUR Tilkynnt var um
þjófnað á næturklúbbnum
Casino í Keflavík klukkan 04.38
aðfaranótt gærdagsins. Klúbb-
urinn var enn þá opinn, en hann
er með frjálsan opnunartíma,
þegar starfsfólk kom að manni
fyrir innan barborðið. Maðurinn
var þá búinn að opna peninga-
kassa staðarins og taka úr hon-
um 4.500 krónur. Lögreglan í
Keflavík var skjót á staðinn,
handtók manninn á staðnum og
ræddi aðeins við hann. Maður-
inn var síðan sendur til síns
heima þar sem athæfi var ekki
talið alvarlegt. ■

ELFRIEDE JELINEK
Hún vildi frekar taka við Nóbelsverðlaun-

unum við litla athöfn í sænska sendiráðinu
í Vín í Austurríki.

Elfriede Jelinek:

Vill ekki
á frímerki

VÍN, AP Hinn einræni Nóbelsverð-
launahafi í bókmenntum árið 2004,
Elfriede Jelinek, hefur hafnað til-
boði austurrísku póstþjónustunnar
um að eftirmynd sín verði sett á
frímerki. Jelinek finnst óþægileg
tilhugsun að hafa sjálfa sig á frí-
merki en hún mætti ekki á Nóbels-
verðlaunaafhendinguna í Stokk-
hólmi í Svíþjóð 10. desember til að
taka við verðlaununum. Jelinek,
sem er 57 ára, segist vera haldin
félagsfælni en hún var fyrsti
Nóbelsverðlaunahafinn til að mæta
ekki á afhendinguna síðan Patrick
White gerði slíkt hið sama árið
1973. ■

,, Húsið er
bæði farið og
var aldrei til.

SNJÓFLÓÐ Í ST. ANTON
Leitarmenn notuðust við þjálfaða leitar-

hunda í von um að finna bandaríska
manninn sem talinn er af eftir snjóflóð.

Snjóflóð í Austurríki:

Eins saknað
VÍN, AP Hjálparstarfsmenn í austur-
rísku Ölpunum héldu áfram leit
sinni í gær að bandarískum snjó-
brettamanni sem hefur verið sakn-
að síðan snjóflóð féll á St. Anton-
svæðið á laugardaginn. Að minnsta
kosti þrír létust í snjóflóðinu en 
allir voru þeir að renna sér utan
leiðar í nýföllnum snjó en yfirvöld í
Austurríki vilja vara við því athæfi.

Ekki er talið að Bandaríkjamað-
urinn sé á lífi en snjóflóðið var á
stærð við þrjá fótboltavelli. Annað,
jafnvel stærra snjóflóð féll seinna á
laugardaginn og varð einum Þjóð-
verja að bana og slasaði tvo alvar-
lega. ■

SPURNING DAGSINS
Guðlaugur, ertu ekki orðinn
súr?

„Við getum sagt sem svo að ég er ekki að fara
að kaupa mér þorramat á morgun. Mér finnst
þorramatur frekar góður en ég hef fengið nóg
fyrir þennan þorra. Ég er búinn með kvótann.“

Guðlaugur Þór Þórðarson er borgarfulltrúi í Sjálf-
stæðisflokknum og formaður Fjölnis. Um helgina
sótti hann bæði þorrablót hjá flokknum og
íþróttafélaginu þar sem mikið af súrum þorramat
var á boðstólum.

Vinsælt námskeið um
öll helstu grundvallaratriði
stafrænna myndavéla
og meðferð stafrænna mynda
í heimilistölvunni.

Lengd námskeiðsins
er 12 kennslustundir.

Innritun og upplýsingar
í síma 544 2210

Verð kr. 15.000,-
(Innifalin er ný kennslubók á íslensku).

Stafrænar myndavélar

H A G N Ý T T  T Ö L V U N Á M

Faxafen 10 • 108 Reykjavík • Sími: 544 2210 • www.tsk.is • skoli@tsk.is

BARIST VIÐ ELDINN
Engin gögn fundust um húsið sem eldurinn kom upp í og því erfitt að segja til um hverjar brunavarnirnar voru.
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Brunagildran
reist án leyfis

Ef húsið þar sem eldur varð laus á athafnasvæði Hringrásar hefði verið byggt
eftir venjulegum leiðum hefði ekki þurft að fara eins og fór, segir brunamála-

stjóri. Lyftarahleðsla hefði verið í sérstöku brunahólfi.

Deilur í Aceh:

Leitað sátta í
Finnlandi

JAKARTA, AP Stjórnvöld í Indónesíu
og aðskilnaðarsinnar munu hittast
í Helsinki, Finnlandi nú í vikunni
til að ræða formlegt vopnahlé í
Aceh-héraði. Viðræðurnar verða
undir forsæti Martti Ahtisaari,
fyrrum forseta Finnlands. Hugs-
anlega verður einnig lagður fram
grunnur að því að endurvekja
friðarumræður sem fóru út um
þúfur fyrir 20 mánuðum síðan. 

Aceh-hérað í Indónesíu er eitt
af þeim svæðum sem fór hvað
verst út úr flóðbylgjunni á annan í
jólum. ■

FARIÐ MEÐ EIÐSTAFINN
Viktor Júsjenkó sagði í ræðu sinni í gær að kosningasigur sinn væri sigur frelsis

yfir einræði.

Úkraína:

Júsjenkó sver embættiseið
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Samfylking:

Vilja friðará-
kvæði

ALÞINGI Samfylkingin leggur fram
lagafrumvarp á Alþingi í dag þar
sem lagt er til að í 21. grein stjórn-
arskrárinnar verði heimild til að
lýsa yfir stuðningi eða eiga aðild að
stríði bundin við meirihlutasam-
þykki Alþingis.

„Kveikjan er þær deilur sem
hafa staðið um innrásina í Írak,“
segir Helgi Hjörvar, þingmaður
Samfylkingarinnar. „Þessar deilur
sýna að það er ekki nógu sterkt
ákvæði í íslenskri löggjöf um stríð
og aðild okkar að því,“ segir hann. -

- sda

ÁRNI GUÐMUNDSSON
Segir að verkalýðsmálaráð sé ekki réttur
vettvangur til að ræða formannskjör. 
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Þekkingarsetur Þingeyinga:

Próftaka í héraði
FJARPRÓF Lífleg starfsemi hefur 
verið í Þekkingarsetrinu á Húsavík
að undanförnu að sögn Óla Hall-
dórssonar, forstöðumanns seturs-
ins. Tugir nemenda frá Húsavík,
sem stunda nám við Háskólann á
Akureyri, nota setrið reglulega til
náms og margir hafa tekið þar fjar-
próf. ÑFjöldi nemenda sem stundar
nám á háskólastigi við íslenska
skóla þreytti hér fjarpróf í desem-
ber og janúar auk eins nemanda
sem stundar nám í arkitektúr við
spænskan háskóla,ì sagði Óli.

Arkitektaneminn heitir Agnes
Ýr Guðmundsdóttir og stundar nám
við Universitat Politécnica de Cata-
lunya í Barcelóna. „Kennarar henn-

ar töluðu litla ensku og því fóru
tölvusamskipti okkar við þá að
miklu leyti fram á spænsku og kata-
lónsku og því er ekki að neita að á
köflum voru samskiptin brosleg.
Allt gekk þó vel að lokum,“ sagði
Óli.

Þekkingarsetrið er í 300 fer-
metra húsnæði og að sögn Óla er
þar góð aðstaða til náms og
próftöku, auk þess sem þar er lítil
rannsóknastofa fyrir líffræðirann-
sóknir. - kk

Sérkennilegar kveðjur 
Formaður skipulagsráðs Reykjavíkur segir lögnámsbeiðni Kópavogs vera

ótímabæra og ummæli Gunnars I. Birgissonar sérkennilega kveðju. Bæjar-
ráðsmaður í Kópavogi segir ummæli Gunnars fordómafull og afturhaldssöm.
DEILA „Ég veit ekki betur en það
standi fyrir dyrum fundur borgar-
stjóra með bæjarstjóra í Kópavogi
þar sem þetta mál verður rætt og
mér finnst þetta sérkennilegar
kveðjur fyrir þann fund,“ segir 
segir Dagur B. Eggertsson, formað-
ur Skipulagsráðs Reykjavíkur, um
þann gjörning Kópavogsbæjar að
senda iðnaðarráðuneytinu lögnáms-
beiðni til að geta farið með vatns-
lögn frá borholum í Vatnsendakrik-
um yfir land Reykjavíkurborgar.

Dagur segir að málið sé í fag-
legu ferli innan óbyggðanefndar
þar sem allir málsaðilar gátu lagt
fram gögn sín og kröfur. „Þangað
til nefndin fellir úrskurð sinn eru
svona kröfur ótímabærar.“ 

Gunnar I. Birgisson, formaður
bæjarráðs Kópavogs, hefur ekki
vandað borgarfulltrúum Reykja-
víkurlistans kveðjurnar vegna
málsins og sagði meðal annars í við-
tali við blaðið í gær að þeir þurfi að

leita sér sálfræðiaðstoðar vegna
minnimáttarkenndar gagnvart
Kópavogi. Dagur segir að það sé
þekkt að innbæld reiði geti brotist
út á ýmsan hátt, þar á meðal gífur-
yrðum en í þessu máli hafi stóru
orðin ekki fallið af hálfu Reykja-
víkurborgar. 

Þá telur Dagur að Gunnar sé að
beina sjónum frá forsögu málsins
sem sé sú að Kópavogsbúum hafi á
sínum tíma verið boðið ódýrt og
gott vatn frá Orkuveitu Reykja-
víkur. Gunnar hafi ekki viljað una

því og áfrýjað málinu í tvígang til
sérstakrar matsnefndar sem leiddi
til verðhækkunar í bæði skiptin.
„Það er því rétt hjá honum að Kópa-
vogsbúar eru að greiða meira fyrir
vatnið en ástæða er til en það er út
af hans eigin þrákelkni og óþarfa
tortryggni gagnvart Orkuveitunni,“
segir Dagur. 

Flosi Eiríksson, bæjarráðsmað-
ur í Kópavogi, segir að innan bæj-
arráðs Kópavogs séu allir sammála
um að Vatnsendakriki sé í eigu bæj-
arins og málið heyri ekki undir
kröfulýsingu óbyggðanefndar sem
eigi því ekki að fjalla um 
málið. Hann segir hins vegar 
að málflutningur Gunnars I. 
Birgissonar séu Kópavogsbúum
ekki til framdráttar og málið eigi að
leysa í samvinnu við Reykjavíkur-
borg. „Þessi fordómafullu og aftur-
haldssömu ummæli Gunnars eru
honum ekki til sóma,“ segir Flosi.

bergsteinn@frettabladid.is

Þyrluslys í Bretlandi:

Fjórir létust
LONDON, AP Flugmaður og þrír
áhafnarmeðlimir létust þegar
einkaþyrla hrapaði í vesturhluta
Englands á laugardaginn. 

Tilkynnt var um hvarf þyrl-
unnar á laugardagseftirmiðdegi
þegar hún lenti ekki í Exeter í
Suðvestur Englandi eins og búist
var við. Eftir nokkra leit fundu
lögreglumenn þyrluna og þá látnu
nálægt Wellington snemma í gær-
morgun.

Sá yngsti þeirra sem voru um
borð í þyrlunni var fimmtán ára
strákur. Aðrir þeir sem létust í
slysinu voru þrír karlmenn. Þeir
sem létust voru allir frá
Gloucestersskíri. Enn er verið að
rannsaka tildrög slyssins. ■

Strætóminjasafn:

Strætisvagn
á krónu

STRÆTÓ Hópur áhugamanna um
stofnun strætóminjasafns hefur
gengið frá kaupum á strætó sem
lengi hefur verið í eigu Síldar-
vinnslunnar í Neskaupstað. Kaup-
verð vagnsins var ein króna en
hann var fyrsti sjálfskipti bíllinn
sem Strætisvagnar Reykjavíkur
eignuðust á sínum tíma. Vagninn
var tekinn í notkun árið 1973 og hóf
feril sinn á leið 2 í Reykjavík. 

Strætisvagninn kom til Norð-
fjarðar í nóvember 1993 og hefur
verið í notkun hjá Síldarvinnslunni
síðan og verið notaður til að ferja
starfsfólkið utan úr bæ í Neskaup-
stað og inn í bræðslu og fiskiðjuver
SVN. - kk 

Írak:

Sjúkrahús
brann

NASIRIYAH, AP Eldur kviknaði í
sjúkrahúsi í Nasiriyah, suður-
hluta Íraks í gær með þeim 
afleiðingum að 14 manns eru
taldir af og 75 slösuðust. Talið er
að kviknað hafi í vegna raf-
magnsbilunar, en enn er verið
að rannsaka eldsupptök. 

Ítalskir hermenn voru kall-
aðir á staðinn til að slökkva eld-
inn, og tók slökkvistarf um fjóra
tíma. Stærstur hluti byggingar-
innar er ónýtur. 

Um 3000 ítalskir hermenn
eru staddir í Nasiriyah. ■

■ LÖGREGLUFRÉTTIR

Furðulega frábærar og hræðilega 
hryggilegar sögur um óheppnu 
Baudelaire-systkinin. Bækur sem 
börnin háma í sig!

Bækurnar sem kvikmyndin 
Lemony Snicket's Unfortunate 
Events með Jim Carrey byggir á. 

Hrakfallatilboð

2 fyrir 1
Ef þú kaupir aðra færðu

hina fría

Taktu þátt í skemmtilegum leik á edda.is

NÝJASTA
BÓKIN

KOMIN Í 
VERSLANIR!

ÓLI HALLDÓRSSON, FORSTÖÐU-
MAÐUR ÞEKKINGARSETURSINS

Setrið hóf starfsemi í bráðabirgðahúsnæði
haustið 2003 en flutti s.l. sumar í núver-

andi húsnæði.
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ÖLVUNARAKSTUR Einn ökumað-
ur var tekinn grunaður um 
ölvunarakstur í umdæmi lög-
reglunnar á Akranesi aðfara-
nótt gærdagsins. 

KEYRT Á HREINDÝR Ökumaður
keyrði á hreindýr í gærmorgun
rétt fyrir utan Höfn. Ökumaður
tilkynnti ekki um óhappið og lét
sig hverfa að sögn lögreglunnar
á Höfn en hreindýrið drapst og
var urðað.

ÖLVUN OG HÁVAÐI Nokkur
ölvun var í miðbæ Keflavíkur
aðfaranótt gærdagsins. Einn
gisti fangageymslu lögreglunn-
ar í Keflavík en hann var tek-
inn sofandi á Kirkjuvegi.
Einnig bárust lögreglu þrjú 
hávaðaútköll í heimahúsum.

UMFERÐARBROT  Einn öku-
maður var tekinn fyrir ölvun-
arakstur aðfaranótt gærdagsins
í umdæmi lögreglunnar í Kefla-
vík. Einnig voru tveir kærðir
fyrir hraðakstur; annar á
Reykjanesbraut og hinn á
Njarðarbraut. Enn fremur var
einn kærður fyrir að brjóta
bann við framúrakstri og einn
fyrir vanbúnað á bifreið.

LYKLAR AFHENTIR 
Hans Sigfússon hefur ekið vagninum frá
því hann kom til Norðfjarðar og hefur 
verið opinber strætóbílstjóri hjá Síldar-

vinnslunni í rétta þrjá áratugi. 

KAUP

Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund

Evra

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna

Japanskt jen

SDR

USD

GBP

EUR

DKK

NOK

SEK

JPY

XDR

62,61 62,91 

116,63 117,19

81,31 81,77 

10,92 10,98 

9,92 9,98 

8,98 9,04

0,6036 0,6072

94,89 95,45 

GENGI GJALDMIÐLA 21.01.2005
GENGIÐ

Heimild: Seðlabanki Íslands

SALA

111,92 +0,09%

Norðfjörður:

Mikil
skipaumferð

NESKAUPSTAÐUR Frá áramótum 
hefur verið mikil umferð um Norð-
fjörð. Á firðinum hafa legið bæði
íslensk og erlend síldar- og loðnu-
skip og unnið aflann um borð.
Mörg skip hafa komið og landað
loðnu og hafa þurft að bíða eftir
löndun.

Fyrstu tíu vinnudagana í janúar
komu fimmtán fraktskip til hafnar
á Norðfirði, ekkert þeirra var 
íslenskt. Þessi skip voru fyrst og
fremst að lesta frosnar afurðir, síld
og loðnu. Meðal þessara skipa voru
tvö olíuskip og eitt lýsisskip. ■

RÁÐHÚS REYKJAVÍKUR
Vafi leikur á eignarhaldi við Vatnsendakrika en Reykjavíkurborg kveðst hafa tekið landið eignarnámi árið 1949 og greitt bætur fyrir og eigi

því tilkall til landsins. Því vill Kópavogsbær ekki una. 

FLOSI
EIRÍKSSON

DAGUR B.
EGGERTSSON



Húsnæði útibúsins á Laugavegi hefur verið endurnýjað frá grunni. Við hönnun og skiplagningu hins nýja, 
sameinaða útibús var lögð megináhersla á að húsnæðið hentaði vel til persónulegrar fjármálaþjónustu og 
endurbætur fela í sér ýmsar nýjungar sem þjóna þessu markmiði. Við erum því enn betur í stakk búin til að 
bjóða viðskiptavinum bankans, einstaklingum og fyrirtækjum, faglega ráðgjöf og persónulega þjónustu á 
öllum sviðum fjármála.  

Verið velkomin í útibúið á Laugavegi 77. Njótið nútíma bankaþjónustu eins og 
hún gerist best. 
Alltaf heitt á könnunni.

410 4000  |  landsbanki.is
Banki allra landsmanna
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Útibú Landsbankans í Lágmúla 9 og að Laugavegi 77 hafa 
sameinast í stærra, öflugra og glæsilegra útibú á Laugavegi 77

Við sameinumst
           um enn betri þjónustu
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Þvottahúsið:

Útrás fyrir ævintýraþörfina
KÁRAHNJÚKAR Íslendingar eru
hæstánægðir og láta vel af sér í
starfi hjá Impregilo á Kárahnjúk-
um. Jóna Lilja Pétursdóttir er ein
þeirra en hún er fyrrverandi
sundlaugarstarfsmaður í Kópa-
vogi.

Jóna Lilja starfar í þvottahúsi
Impregilo og hefur unnið þar nú í
nokkra mánuði. Í þvottahúsinu
starfa nokkrar konur af ýmsu
þjóðerni. Þegar Fréttablaðið var í
heimsókn voru þær bara þrjár,
enda starfsemin bara að komast í
gang eftir jólin, en oftast eru þær
fleiri.

Í þvottahúsinu er allur per-
sónulegur þvottur starfsmanna
þveginn einu sinni í viku og 

gengið frá honum, straujuðum og
samanbrotnum. Jóna Lilja lætur
vel af starfinu. Hún hafi komið
þarna til starfa af tilviljun í gegn-
um vinkonu sem hafi haft milli-
göngu um starfið, hún hafi slegið
til í gríni og sé alls ekki eftir því. 

Einn af stóru kostunum við
Kárahnjúka segir Jóna Lilja sé til
dæmis að ekki er hægt að eyða
peningum eins og í bænum. Sam-
félagið þarna og vinnan sé líka
ágætis útrás fyrir ævintýraþörf-
ina. - ghs

BAGDAD, AP Falah al-Naqib, innan-
ríkisráðherra Íraks, segir öryggis-
mál landsins vera í nógu góðu horfi
til þess að hægt verði að halda kosn-
ingar í landinu í lok mánaðarins.

Hann kynnti nýjar öryggisráð-
stafanir, sem fela í sér að alþjóða-
flugvöllurinn í Bagdad verður lok-
aður dagana 29. og 30. janúar.
Einnig verður í gildi útgöngubann
víða um landið að næturlagi í þrjá
daga í kringum kosningarnar, sem
fram eiga að fara 30. janúar.

Í gær skýrðu uppreisnarmenn í
Írak jafnframt frá því að þeir hafi
tekið af lífi fimmtán íraska þjóð-
varðliða fyrir að hafa starfað með
bandaríska herliðinu.

Á hinn bóginn sögðust uppreisn-
armenn ætla að sleppa úr haldi átta
Kínverjum, sem hafa verið í gísl-
ingu síðan á þriðjudag.

Utan Íraks eru búsettar um það
bil 1,2 milljónir Íraka, en einungis
tíundi hluti þeirra hefur haft fyrir
því að láta skrá sig til utankjör-
staðaatkvæðagreiðslu. Þeirri skrán-
ingu átti að ljúka í dag, en hefur
verið framlengd fram á þriðjudag
vegna þessarar dræmu þátttöku. ■

ARNARFELL Nýtt ellefu þúsund
tonna flutningaskip Samskipa,
Arnarfell, var vígt í Hamborg.
Skipið getur flutt 908 gáma og
mun ellefu manna áhöfn starfa á
skipinu, allt Íslendingar.

Skipið er skráð í Færeyjum og
verður notað í áætlunarsiglingum
milli Íslands og Evrópu. Að sögn
forsvarsmanna Samskipa er
rekstur skipsins miklum mun
ódýrari ef það er skráð þar heldur
en hér á landi.

Arnarfellið, sem var tekið í
notkun í gær, er systurskip Helga-
fells, sem verið er að leggja loka-
hönd á í skipasmíðastöðinni J. J.
Sietas í Hamborg. Áætlað er að
Helgafellið verði afhent Samskip-
um í lok febrúar. Byggingarkostn-
aður skipanna er alls um 3,4 millj-
arðar króna. Skipin eru þau fyrstu
sem Samskip lætur smíða 
sérstaklega. Smíði skipanna hefur
tekið minna en eitt ár en þau eru 
í eigu skipasmíðastöðvarinnar.
Samskip leigir skipin til sjö ára en
hefur að þeim tíma loknum rétt til
þess að kaupa þau.

Ólafur segir það vera stefnu
hjá Samskipum að félagið sjálft
eigi ekki tækjakostinn. „Við erum
ekki að fjárfesta í stáli og steypu
heldur snýst okkar starfsemi um
að skipuleggja nýtingu tækjanna,“
segir hann Hann segir að Samskip
hafi þann háttinn á að útbúa þarfa-
lýsingu og senda skipasmíðastöðv-
um með ósk um verðhugmyndir.
„Meðal þeirra krafna sem við 
gerum snúa að stærðinni svo 

skipin geti athafnað sig í höfninni í
Vestmannaeyjum. Við erum einnig
með kröfur sem varða varnir fyrir
farminn gagnvart því sjólagi sem
skipin starfa í.,“ segir hann.

Arnarfell og Helgafell taka við
af skipum með sama nafni sem að
sögn Ólafs voru orðin of lítil. Nýju
skipin flytja tvö hundruð fleiri
gáma en þau gömlu.

thkjart@frettabladid.is

Veður á þorranum:

Vorið lofar
ekki góðu

VEÐUR „Það er engin sérstök hjátrú
um veðrið á bóndadeginum sjálfum
en það er sagt að ef þorrinn er þurr
og góa vindasöm þá mun vorið
verða gott,“ segir Aðalheiður Hall-
grímsdóttir hjá veðurklúbbnum í
Dalbæ á Dalvík.

„Það er meira að segja til vísa
um hjátrúna sem hljómar eitthvað á
þessa leið: Þurr skyldi þorri, þeysin
góa og votur einmánuður. Þá mun
vel vora. En við spáum ekki þurrum
þorra og við höldum að það verði
áfram umhleypingar. Það er víst
spáð vetri fram í 
apríl,“ segir Aðalheiður. ■

Tókstu þátt í að velja kyn-
þokkafyllsta mann ársins á
Rás 2? 

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefurðu farið á skíði á árinu?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

97.47%

2.53%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun
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INGIBJÖRG MUNDAR FLÖSKUNA
Það er sagt boða ógæfu ef ekki tekst að brjóta kampavínsflöskuna við vígslu nýs skips. Á
því var engin hætta við vígslu Arnarfellsins í Hamborg. Ingibjörg Kristjánsdóttir bar sig að

eins og stórskytta úr handbolta við hlið forstjóra skipasmíðastöðvarinnar, Hrinrich J. Sietas. 
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BANDARÍSKUR HERMAÐUR
Írösk kona og tvær stúlkur fylgdust með
bandarískum hermanni í Mosul í gær.

Syrgjendur votta Zhao
Ziang virðingu sína:

Nöfn allra
skráð niður

BEIJING, AP Kínversk stjórnvöld
skrá hjá sér nöfn allra þeirra, sem
leggja leið sína að minningarstað
um Zhao Ziyang, sem komið hefur
verið upp á heimili hans í Peking. 

Zhao, sem var fyrrverandi leið-
togi Kínverska Kommúnista-
flokksins, var 85 ára þegar hann
lést nú í vikunni, fimmtán árum
eftir að hafa verið rekinn úr
flokknum fyrir stuðning sinn 
við mótmæli lýðræðissinna á 
Tiananmen-torgi árið 1989.

Nokkur straumur syrgjenda
hefur verið til heimilis hans und-
anfarna daga.

„Fólki er fylgt inn á lítið kaffi-
hús til að skrá niður nöfn þeirra
áður en þeim er hleypt inn,“ sagði
ættingi Zhaos í símaskilaboðum
til AP-fréttastofunnar. ■

Kosningarnar í Írak:

Reynt að efla öryggi

Fyrstu sérsmíðuðu
skipin hjá Samskipum
Nýtt Arnarfell var tekið í notkun um helgina og innan tíðar verður systur-

skipið Helgafell komið í þjónustu félagsins. Samskip leigir skipin en þau
eru byggð samkvæmt forskrift félagsins.

Kína:

Tíbetar eiga
að hlýða

SINGAPÚR, AP Kínverskir embætt-
ismenn krefjast þess að tíbetskir
trúarleiðtogar sýni kínverskum
yfirvöldum meiri hlýðni. Trúar-
leiðtogunum hefur verið hótað
refsingum ef þeir sýna ekki meiri
stuðning en verið hefur við stefnu
Kínverja gagnvart Dalaí Lama,
hinum útlæga trúarleiðtoga 
Tíbeta. Hann hefur verið í útlegð
frá Tíbet um áratugabil 

Um tuttugu tíbetskum trúar-
leiðtogum var tilkynnt þetta á
fundi með kínverskum embættis-
mönnum, sem haldinn var í 
Xining í Tíbet í nóvember síðast-
liðnum. ■

JÓNA LILJA PÉTURSDÓTTIR
Jóna Lilja vinnur í þvottahúsi Impregilo á

Kárahnjúkum og sér ásamt öðrum konum
um að þvo einn umgang af öllum starfs-

mönnunum einu sinni í viku.
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Landsbanki:

Múlaútibú
flytur

BANKAR Múlaútibú Landsbankans
hefur nú verið sameinað Austur-
bæjarútibúi á Laugavegi 77. 
Þetta eru nokkrar breytingar 
fyrir Múlaúti-
bú, en starf-
semi þess hef-
ur verið með
svipuðu sniði í
rúm 36 ár. 

S a m e i n a ð
útibú er næst-
stærsta útibú
bankans í út-
lánum talið og
er stór hluti úti-
búsins ætlaður
þjónustufull -
trúum. Einnig
verður sú breyting gerð að tekin
verða í notkun gjaldfrjáls bíla-
stæði fyrir viðskiptavini bankans
á bak við húsið að Laugavegi 77.
Breytingin er liður í endurskipu-
lagningu útibúakerfis Landsbank-
ans sem hefur staðið yfir í á 
annað ár. ■

Konungsfjölskyldan
í Svíþjóð:

Nýtur meiri
stuðnings

SVÍÞJÓÐ Stuðningur Svía við kon-
ungsfjölskylduna hefur aukist úr
70 prósentum í 80 prósent eftir að
Karl Gústaf konungur hafði sig
mjög í frammi við að hughreysta
þjóðina í kjölfar hamfaranna í
Asíu nýverið.

Samkvæmt skoðanakönnun,
sem birtist í sænska dagblaðinu
Dagens Nyheter, vilja 80 prósent
Svía að landið verði áfram 
konungsríki, en sextán prósent
vilja að Svíþjóð verði lýðveldi.

Undanfarna þrjá áratugi hefur
stuðningur við konungsfjölskyld-
una jafnan mælst um það bil 70
prósent í skoðanakönnunum. ■

TEKIÐ UPP ÚR
KÖSSUM.Flóðbylgjan:

Bjargað
eftir 25 daga

ANDAMAN, AP Michael Mangal var
bjargað af örlítilli eyju í Indlands-
hafi á föstudaginn. Hann hafði 
verið þar einn í 25 daga, eða allt frá
því flóðbylgjan mikla reið yfir á
annan dag jóla.

Maðurinn stóð á nærfötunum
einum saman en veifaði fána sem
hann hafði búið til úr fötum sínum.

Honum hafði skolað út af 
eyjunni í fyrstu flóðbylgjunni, en í
næstu flóðbylgju, sem var enn
stærri, skolaði honum aftur á land.
Allir aðrir íbúar eyjunnar fórust. ■



S24 er sjálfstæð rekstrareining innan Sparisjóðs Hafnarfjarðar

Vertu viss um að þú sért að hagnast

                            á þínum bankaviðskiptum…
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*M.v. vaxtatöflu og gjaldskrá S24 11.12. 2004.
M.v. að umsækjandi uppfylli þau skilyrði sem S24 setur varðandi lánveitingar.

• Betri vextir, aðeins 9,0%*

• Ekkert lántökugjald

• Lán til allt að 48 mánaða (4 ár)

• Léttari greiðslubyrði

• Þú þarft ekki að byrja að borga af tölvunni 

fyrr en eftir 3 mánuði, þú ræður

• Engin lágmarksupphæð

• Tilboðið gildir til 15. febrúar 2005

• Hagstæð tölvutilboð!

Hagstætt tölvulán fyrir námsmenn
alla

Aðeins

9,0%
vextir

af tölvulánum
allir

námsmannavextiÞað fá

hjá S24
námsmannavextiÞað fá

hjá S24

allir

af tölvulánum

E
in

n
 t

v
e
ir

 o
g

 þ
r

ír
 3

12
.0

56



24. janúar 2005 MÁNUDAGUR

Lagasetning vofir yfir
matvælafyrirtækjum

Evrópusambandið vill að matvælafyrirtæki hætti að beina auglýsingum um
óhollan mat til barna. Sambandið ætlar að setja lög verði fyrirtækin ekki við

kröfum þess. Um 25 prósent barna innan Evrópusambandsins eru of feit.
BRETLAND Evrópusambandið þrýst-
ir nú á matvælafyrirtæki að hætta
að beina auglýsingum um skyndi-
bita og aðra óhollustu til barna.
Einnig vill sambandið að merk-
ingar á matvælum verði skýrari
þannig að það þurfi ekki dokt-
orspróf í efnafræði til að skilja
þær, eins og Markos Kypri-
anou, yfirmaður heilbrigðis-
og neytendamála hjá Evr-
ópusambandinu, komst að
orði. Fréttastofa BBC
greinir frá þessu.

Kyprianou segir að
ef matvælafyrir-
tæki verði ekki við
þessum kröfum
muni Evrópusam-
bandið setja lög
sem tryggi að
kröfurnar verði
uppfylltar. Sér-
fræðingar telja nú að
um 25 prósent barna
innan Evrópusambandsins
eigi við offituvandamál að
stríða. Kyprianou segir að þar til
nýlega hafi Evrópubúar litið á
offitu sem vandamál Bandaríkja-
manna.

„Við gerðum alltaf hálfgert
grín að Bandaríkjamönnum,“ 
segir hann. „Núna er offita hins
vegar orðin evrópskt vandamál og
við því þurfum við að bregðast.“

Forsvarsmenn Evrópusam-
bandsins og matvælafyrirtækja
hafa fundað óformlega um málið í
nokkra mánuði. Kyprianou segir
að í mars muni hann leggja fram
áætlun fyrir áframhaldandi 

v i ð r æ ð u r .  
Viðbrögð matvælafyrirtækjanna
hafi verið mjög góð fram að
þessu.

Matvælafyrirtæki í Bandaríkj-
unum hafa þegar látið undan
þrýstingi þarlendra yfirvalda. Fyr-
irtæki hafa tekið ákveðnar auglýs-
ingar úr umferð eða breytt þeim
þannig að þær veki síður áhuga
barna. Sem dæmi hefur Kraft-
fyrirtækið dregið úr auglýsingum
fyrir Oreo-kex og gert merkingar
hollari matvæla skýrari.

S t j ó r n -
völd víða um

Evrópu hafa lýst 
miklum áhyggjum vegna offitu-

vandamálsins. Áhyggjurnar hafa
einnig gert vart við sig hérlendis.

Skammt er síðan nokkrir þing-
menn Samfylkingarinnar lögðu
fram þingsályktunartillögu um
takmörkun auglýsinga á óhollri
matvöru þar sem fela á heilbrigð-
isráðherra að ná samstöðu með
framleiðendum og innflytjendum
um að slíkar vörur séu ekki aug-
lýstar í sjónvarpi fyrr en eftir
klukkan níu á kvöldin.

trausti@frettabladid.is

Höfðabakka 1 - sími 587 50 70

Stór humar
og risarækjur

opið laugardaga frá 10-14.30

Súr hvalur
Harðfiskur að vestan

og hákarl frá Bjarnarhöfn

ATVINNUMÁL Árni Magnússon fé-
lagsmálaráðherra vill að hafið
verði sérstakt fimm ára verkefni
til að styrkja stöðu miðaldra og
eldra fólks á vinnumarkaði. Hefur
nefnd á vegum félagsmálaráðu-
neytisins lagt það til við stjórn-
völd að slíku verkefni verði
hrundið úr vör.

Nefndin hefur fjallað um stöðu
ofangreindra aldurshópa á vinnu-
markaði og sett fram tillögur um
hvernig styrkja megi stöðu þeirra
og hvernig opinberir aðilar geti
brugðist við. 

Nefndin er sammála um að að-
gerða sé þörf í þessum efnum.
Tryggja þurfi að málefnum þessa
hóps verði sinnt sérstaklega á
komandi árum, auk þess sem 
athygli verði vakin á verkefninu.
Því verði sérstaklega ætlað að
skapa jákvæða umræðu um þessa
aldurshópa á vinnumarkaði, bæta
ímynd þeirra og skapa farveg 
fyrir nauðsynlega viðhorfsbreyt-
ingu meðal aðila vinnumarkaðar-
ins og þjóðfélagsins í heild.

Nefndin leggur til að fimm ára
verkefnið hefjist með skipun sjö
manna verkefnisstjórnar, sem
komi nauðsynlegum ábendingum
á framfæri við félagsmálaráð-

herra og vinni sérstaklega að
fræðslustarfi, rannsóknum og
áhrifum á viðhorf til miðaldra og
eldra fólks á vinnumarkaði.

- jss

FIMM ÁRA VERKEFNI
Árni Magnússon félagsmálaráðherra kynnti tillögur nefndar á vegum ráðuneytisins um

styrkari stöðu miðaldra og eldra fólks á vinnumarkaði. Með ráðherra á myndinni eru Elín
R. Líndal formaður nefndarinnar og Sigurjón Örn Þórsson aðstoðarmaður ráðherra.

Fimm ára verkefni félagsmálaráðherra :

Staða eldra fólks á vinnumarkaði styrkt

HAMBORGARI Evrópusambandið
telur skyndibita eins og hamborgara
eina helstu ástæðuna fyrir því að
feitum börnum í Evrópu fjölgar.

Hlýindaskeið um allt land:

Ekki hætta á flóðum í Reykjavík
VEÐUR Talsvert frost hefur verið á
landinu það sem af er vetri en á
næstunni er spáð hlýindum um
allt land. Í Reykjavík mun hitinn
vera frá fimm og upp í átta til níu
stig þegar best lætur. Á föstudag
er búist við kuldakafla í smá tíma
en síðan heldur hlýindaskeiðið
áfram samkvæmt spám Veður-
stofu Íslands. Einnig verður hlýtt
á landsbyggðinni en mest þó á
Norðausturlandi en þar fer hitinn
upp fyrir tíu stig. 

„Ég held að það sé ekki mikil
hætta á flóðum hér í Reykjavík.
Það er aðallega ef hlýnar mikið og
rignir í þokkabót en við því er
ekki búist. En við erum við því
búnir að opna niðurföll og vitum

að hættan er til staðar,“ segir
Guðbjartur Sigfússon, verkfræð-
ingur og staðgengill Sigurðar
Skarphéðinssonar, gatnamála-
stjóra í Reykjavík.

Guðbjartur vill brýna fyrir
fólki að passa sín eigin niðurföll
og kjallaratröppur því oft vill
flæða inn. Annars er Guðbjartur
ekki mjög áhyggjufullur. „Ástand-
ið gæti verið mun verra en þetta
og við ættum að njóta þessa góða
veðurs sem leikur við okkur þessa
dagana.“ - lkg

VETUR
Mikið frost hefur verið um allt

land það sem af er vetri en nú
er hlýindaskeið framundan.
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■ BANDARÍKIN

– hefur þú séð D– hefur þú séð DV í dag?V í dag?

HÆSTIRÉTTUR
SENDIR DÓTTURINA
TIL MÓÐUR SEM ER
SÖGÐ LEMJA HANA

Einkaviðtal DV
við föður og
tvær dætur
sem
Hæstiréttur
brást

Einkaviðtal DV
við föður og
tvær dætur
sem
Hæstiréttur
brást

20 ÁRA MORÐGÁTA 76 ára
bandarískur karlmaður á yfir
höfði sér ákæru fyrir morð sem
var framið árið 1984. Það ár
fannst lík konu sem hafði verið
kyrkt en ekki tókst að bera
kennsl á líkið fyrr en nítján
árum síðar, eða árið 2003. Þegar
það hafði loks verið gert tókst
lögreglu að hafa uppi á mannin-
um sem síðast sást með henni
og var hann tekinn til
yfirheyrslu. DNA-próf leiddi í
ljós að hár sem fannst hjá lík-
ama hennar var af honum.

NEYTENDAMÁL Lítið er
flutt inn af matvöru frá
Bandaríkjunum jafn
hagstætt og það er nú
þegar gengi dollarans
er lágt en forsvars-
menn matvöruversl-
ana segja að verðið á
þessari matvöru lækki
og hækki í samræmi
við gengi dollarans.
Það virðist nokkurn
veginn rétt miðað við
meðfylgjandi graf.
Þannig hefur verð á
Cheeriosi lækkað
verulega miðað við í
júlí 2001 þegar doll-
arinn var yfir 100
krónur. 

Jón Björnsson, forstjóri Haga,
segir að verðið á bandarískri mat-
vöru endurspegli gengi dollarans.
Hjá Högum eru Cheerios og
Cocoa Puffs frá General Mills,
vörur frá Hunt’s og Orville-popp-
korn helstu vörurnar frá Banda-
ríkjunum. Aðrar bandarískar 
vörur eru fluttar inn frá öðrum
Evrópuríkjum, aðallega Bretlandi
og Danmörku en bandarískar
matvörur eru innan við tvö pró-
sent af heildarmatvöruneyslu 
Íslendinga miðað við sölutölur
Haga.

Það er neytendum í hag að

kaupa sem mest inn frá
Bandaríkjunum þegar
gengi dollarans er lágt
og segir Jón að innkaup-
in séu stöðugt í endur-
skoðun. „Menn munu að
sjálfsögðu skoða hvort
þeir geti keypt eitthvað
inn frá Bandaríkjunum
en það eru hærri tollar
á þessum vörum og það
hefur líka áhrif. Við
erum alltaf að endur-
skoða þessi mál og

erum t.d. að skoða
núna hvort við getum
keypt inn leikföng frá
B a n d a r í k j u n u m , “
segir Jón.

Eysteinn Helgason, fram-
kvæmdastjóri hjá Kaupási, segir
að útsöluverð á bandarískri mat-
vöru hafi lækkað um 8-12 prósent
á einu ári og verðið hjá birgjum
hafi lækkað svipað eða jafnvel
minna. Verð á Cheeriosi segir
hann að hafi verið 399 krónur 
fyrir ári og kosti 349 krónur núna. 

Þeir eru sammála um að ástæð-
an fyrir því hve lítið sé flutt inn af
matvöru frá Bandaríkjunum sé
aðallega tvenns konar, endur-
merkja þurfi bandaríska matvöru
auk þess sem í henni séu ýmis
efni sem bönnuð séu í Evrópu.

ghs@frettabladid.is

MENNTAMÁL Það er áhyggjuefni
hversu fáir sækja iðn- og tækni-
menntun hér á landi og það þarf að
breyta ríkjandi viðhorfum í garð
iðnmenntunar þar sem aukin þörf
er fyrir verk- og iðnmenntað fólk.
Þetta var meðal þess sem kom fram
á málþingi í tilefni Menntadags 
iðnaðarins á þriðjudag. 

„Samtök iðnaðarins hafa minnt
rækilega á þetta vandamál. Það
virðist vera að bera árangur því það
hefur mátt greina breytingar í 
þessum málum á undangengnum
tveimur árum,“ segir Vilmundur
Jósefsson, formaður Samtaka iðn-
aðarins, sem hélt erindi á málþing-
inu. „Það má til dæmis greina 
aukningu í Tækniháskólanum og í
ákveðnum greinum í iðnskólunum.“ 

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
menntamálaráðherra ávarpaði
fundargesti og fjallaði um hug-
myndir að breyttri námsskipan til

stúdentsprófs og áhrif hugsanlegr-
ar styttingar á starfsmenntun sam-
hliða breyttu bóknámi.

Þá lýsti hún áhyggjum sínum
yfir hve fáir hefja nám á sviði iðn-
og tæknimenntunar og sagði það
vera á ábyrgð allra að breyta 
ríkjandi viðhorfum í garð iðn-
menntunar. ■

VILMUNDUR JÓSEFSSON
Vilmundur segir að Samtök iðnaðarins hafi
lengi barist fyrir breyttu hugarfari og það

sé loks farið að skila sér. 

Menntadagur iðnaðarins:

Fleiri þurfa í iðnnám

CHEERIOS 
Hefur lækkað í verði síðustu ár.

Verðið var hæst þegar gengi
dollarans var hæst.

VERÐÞRÓUN Á CHEERIOS 567G
Hagkaup Nóatún

Júlí 2000 337 357*
Júlí 2001 409 460**
Júlí 2004 327 329***
Janúar 2005 336 349**

* Skv. verðkönnun DV
** Skv. upplýsingum frá fyrirtækjunum 
*** Skv. verðkönnun Fréttablaðsins

GENGISÞRÓUN DOLLARA 
2000 – 2005 
Júlí 2000 76,75
Júlí 2001 102,87
Júlí 2004 71,93
Janúar .2005 63,18

Félagsmálaráðuneytið íhugar breytingar:

Einnota atvinnuleyfi til skoðunar
ATVINNUMÁL Ný tegund atvinnu-
leyfa er nú til athugunar í fé-
lagsmálaráðuneytinu, að sögn
Árna Magnússonar ráðherra þar
á bæ.

„Þessi tegund atvinnuleyfa
hefur í för með sér minni rétt-
indaáherslu heldur en hefur
verið,“ sagði félagsmálaráð-
herra. „Það gæti komið til
greina að þau yrðu einskorðuð
við ákveðin verkefni.“

Árni sagði að í nágrannalönd-
unum væru gefnar út miklu
fleiri tegundir atvinnuleyfa
heldur en hér. Í Noregi hefðu
verið gefin út um það bil 
27.000 atvinnuleyfi á síðasta ári. 

Aðeins 580 af þeim hefðu falið í
sér réttindaáherslu og gefið
réttindi til þess að setjast að
sem fullgildur þegn í landinu
eftir ákveðinn tíma.

„Hjá okkur háttar því þannig
til, að á fimm árum hafa hand-
hafar atvinnuleyfis hér öðlast
allan rétt til sömu hluta og aðrir
þjóðfélagsþegnar, svo sem til
heilbrigðis- og félagsmála-
þjónustu. Í ljósi þess að það er
óvenju mikil þörf fyrir erlent
vinnuafl er verið að athuga
hvort ekki sé ástæða til að gefa
út atvinnuleyfi sem eru tak-
markaðri. Mér finnst það koma
vel til greina.“ - jss

ÁRNI MAGNÚSSON
Félagsmálaráðherra telur það vel koma til
greina að gefa út takmarkaðri atvinnuleyfi

heldur en áður.

Cheeriosið
lækkar líka

Neytendur verða lítið varir við lægra gengi dollar-
ans í matarinnkaupum enda skipta bandarískar

matvörur litlu máli í innkaupum. 
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Óvissan verður alltaf til staðar
Enda þótt veðurspár
hafi orðið mun áreiðan-
legri með árunum eru
þær aldrei óbrigðular.
Veðurfræðingar eru
meðvitaðir um ábyrgð
sína og eru jafnvel 
undir álagi í starfi af
þeim sökum.

„Hundrað prósenta öruggri spá
er seint hægt að ná,“ segir 
Haraldur Ólafsson veðurfræð-
ingur. Veðurfræðingar á Norður-
löndunum hafa sætt gagnrýni
eftir að þeim mistókst að spá 
fyrir um óveðrið á dögunum í
þriggja daga spám sínum, enda
þótt spárnar hafi orðið mun 
nákvæmari eftir því sem nær
dró. Veðurspár eru hins vegar
mun áreiðanlegri nú en fyrir
nokkrum árum, þökk sé fram-
förum á sviði gervihnatta- og

tölvutækni. Veðurfræðingar eru
meðvitaðir um þá ábyrgð sem á
herðum þeirra hvílir.

Forsendurnar brugðust
Þremur dögum áður en fárviðri
gekk yfir Norðurlöndin og Bret-
landseyjar um daginn voru fá
teikn á lofti í veðurspám um að
stormur væri í aðsigi og því gafst
minna ráðrúm til að bregðast við
hamförunum en ella. Mannskaði
varð í veðrinu og gríðarlegt eigna-
tjón.

Haraldur Ólafsson veðurfræð-
ingur segir að einhver villa í
spálíkönum hafi valdið þessum
mistökum, sem náðist þó að leið-
rétta tveimur dögum fyrir óveðrið.
„Í þessari vitlausu þriggja daga
veðurspá var ekki nógu mikið kalt
loft yfir N-Atlantshafi á réttum
stöðum vegna þess að kraft vantaði
í vindinn sem blés frá Kanada.
Ástæða þess var sú að Íslandslægð-
in var ekki til staðar, hún var of
grunn í vitlausu spánni.“ Haraldur
segir margar ástæður geta verið
fyrir þessari ónákvæmni, til dæm-

is geti verið að spálíkönin reikni
áhrif frá Grænlandi kerfisbundið 
á rangan hátt. Úr þessu verður
skorið á næstu vikum þegar hópur
sérfræðinga fer yfir málið en 
Haraldur er í þeim hópi.

Spár eru orðnar öruggari
Það er af sem áður var þegar veð-
urspár voru byggðar á athugun-
um fólks og nánast reiknaðar í
höndunum. Nú kemur manns-
höndin hvergi nærri heldur spá
öflugar tölvur fyrir um veðrið
með úrvinnslu upplýsinga frá
gervitunglum og athugunarstöðv-
um sem í flestum tilvikum eru
sjálfvirkar. Haraldur segir að 
fyrir vikið séu veðurspár orðnar
miklu áreiðanlegri. Þriggja daga
loftþrýstingsspár, sem meðal ann-
ars segja til um veðurhæð, eru í
dag um það bil 95 prósent öruggar
og fimm daga spár voru árið 2004
jafn góðar og þriggja daga spár
voru árið 1981. Framfarirnar eru
þó líklega mestar í 1-2 daga spám.
Máli sínu til stuðnings bendir
Haraldur á veðurspá síðasta
gamlárskvölds. Óvissa var þá í
kortunum lengi vel þótt menn hafi
frekar hallast að vondu veðri á
landinu. „Um morguninn kom síð-
an nokkuð flott spá sem gerði ráð
fyrir óveðri á höfuðborgarsvæð-

inu í tvo klukkutíma síðla dags en
síðan yrði veðrið orðið þokkalega
gott aftur um miðnætti. Þetta
gekk eftir en ég held að slík spá
hefði tæpast staðist fyrir fimmtán
árum síðan nema þá fyrir sér-
staka heppni.“ Það er hins vegar
ekkert til sem heitir hundrað pró-
sent örugg spá að sögn Haralds.

Veðurspár ábyrgðarhluti
Það er ábyrgðarhluti að spá fyrir
um veður og segir Haraldur að
veðurfræðingar séu mjög meðvit-
aðir um að mistök við spár geta
kostað mannslíf, ekki síst flug- og
sjóveðurspár. „Já, menn hugsa
iðulega um þetta kvöldið áður en
þeir fara á vakt.“ Haraldur segir
veðurfræðinga hreinlega verða að
lifa með röngum spám. „Rétt eins
og læknar verða að lifa með 
þá tilhugsun að klúðri þeir upp-
skurði geti sjúklingurinn dáið, þá
verða veðurfræðingar að venjast
þessu.“
Hann kveðst þó ekki viss um að
starfinu fylgi mikið álag af þess-
um sökum. „Ég veit ekki hvort
menn hugsa nokkuð um slíkt. Þeir
hrökkva nú flestir upp af áður en
þeir komast á eftirlaun, það hefur
reynslan sýnt. Kannski er það
vegna þessa álags.“

sveinng@frettabladid.is

Fasteignaverð og leiguverð á húsnæði
hefur snarhækkað í Fjarðabyggð síðustu
misseri þökk sé framkvæmdunum við ál-
ver og hafnargerð á Reyðarfirði, sem eru
komnar á ágætt skrið. Og markaðurinn
hefur gjörbreyst því að nú er mikið fram-
boð af nýjum blokkaríbúðum. 
Fyrir nokkrum árum var talað um átthaga-
fjötra á Austfjörðum eins og víðar um
landsbyggðina enda var lítil sem engin
eftirspurn eftir fasteignum til kaups. Eldra
fólk, sem misst hafði alla fjölskylduna í
aðra landshluta, átti í erfiðleikum með að
selja fasteignir sínar og fylgja börnunum
eftir. Fasteignir voru stundum árum sam-
an á skrá áður en tókst að selja. Þetta fólk
taldist heppið ef því tókst að leigja út ein-
býlishúsið sitt. 
Leigumarkaðurinn var skárri en fasteigna-

salan. Fólk sem starfaði í Fjarðabyggð um
lengri eða skemmri tíma var tilbúið að

leigja húsnæði en leiguverðið var ekki
hátt. Gott einbýlishús fékkst á 40 þúsund

krónur á mánuði.  Þetta er gjörbreytt.
Undirbúningur álversbyggingar er hafinn.
Undirverktaki Alcoa, Bechtel, er mættur á
staðinn. Starfsmenn Bechtel þurftu hús-
næði og þá helst á Reyðarfirði. Sú eftir-
spurn hleypti upp leigu- og húsnæðis-
verðinu á staðnum og það svo um mun-
aði. Í dag er einbýlishúsið sem var leigt á
40 þúsund kall leigt á 100-200 þúsund
krónur á mánuði. 
Nýjar íbúðir eru í byggingu og fasteigna-
verð hefur hækkað. Áður fóru fasteignir
kannski á 6 milljónir. Í dag er ekkert óal-
gengt að heyra verð á bilinu 10-14 millj-
ónir króna en það er reyndar misjafnt eftir
svæðum innan Fjarðabyggðar. Það breytir
því ekki að staðan er gjörbreytt. Fasteign-
irnar eru seljanlegar og nú fæst gott verð
fyrir þær. ■

Nú fæst gott verð
FBL GREINING FASTEIGNAMARKAÐURINN Í FJARÐABYGGÐ

FRÁ MOSKVU
Snjó mokað af Rauða torginu. Í gegnum

hríðina sést glitta í dómkirkju heilags Basils.

Moskva hvít
VEÐUR Eftir óvenjuleg hlýindi í
Moskvu og nágrenni í byrjun árs
tók að snjóa án afláts á dögunum
og fóru borgarbúar að kannast við
sig á ný. Skóflurnar voru dregnar
fram og snjónum mokað án afláts
svo fólk kæmist leiðar sinnar.
Jafnan fer mikill mannfjöldi um
Rauða torgið í Moskvu enda
standa við það margar merkar
byggingar, til dæmis dómkirkja
heilags Basils. ■

MJÖLLINNI ÞEYTT
Haraldur segir veðurfræðinga starfa undir talsverðu álagi sem hugsanlega geti orðið þeim

að aldurtila.
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Verið er að byggja stóra íbúðablokk á Reyðarfirði.

Miðað er við loftþrýsting. Eftil dæmis
væri litið til skýjafars eða hitastigs

væru gildin eitthvað lægri. Halli
línanna væri hins vegar sá sami.

ÁREIÐANLEIKI VEÐURSPÁA

Heimild: Vísindaáætlun THORPEX, útg. WMO (Alþjóðaveðurfræðistofnunin), 2004





Frá því að kettirnir mínir komust
til vits og ára hafa þeir fengið
sama þurrmatinn. Stundum hef-
ur maður svo sem reynt að finna
eitthvað annað og ódýrara án 
árangurs – þeir hnusa af því,
setjast svo og horfa á mann eins
furðu lostnir og kettir geta yfir-
leitt orðið á svipinn, lötra svo
burt með sperrtri rófu sem ein-
hvern veginn segir allt sem segja
þarf um álit þeirra á þessum nýj-
ungum, ákveða að bíða af sér
þessa vitleysu. Þeir hafa alltaf
sitt fram.

Þar til nú. Allt stefnir í vand-
ræði. Framleiðendur þurrmatar-
ins sem kettirnir hafa nært sig á
með velþóknun alla sína tíð virð-
ast af einhverjum ástæðum hafa
fengið þá vitrun að það sem ketti
skorti helst í fæðu sína séu gul-
rætur og grænar baunir. Þeir
auglýsa það hróðugir og alveg
sérstaklega utan á pökkunum að
nú hafi grænmeti verið bætt í
kattamatinn, og hann sé nú holl-
ari en nokkru sinni. Kettirnir
mínir æla þessum mat. 

Frá því að ég kynntist þessum
dýrum fyrst fyrir mörgum árum
hef ég alltaf staðið í þeirri trú að
kettir borði fisk og kjöt til skipt-
is, bíti gras og drekki vatn – og
leggi sig svo. Ég hef heyrt um
kött sem borðaði ristað brauð
með sultu og ýmsa dynti varð-
andi mat þekkja allir sem búa
með með þessum forvitnu 
dýrum. En aldrei hef ég séð kött
borða gulrót. Sæi ég kött maula á
sellerístöng myndi ég halda að ég
hefði hér hitt sjálfan Stígvélaða
köttinn. Fái köttur græna baun
fer hann í mesta lagi að leika sér
að því að láta hana rúlla.

Hvernig stendur á þessum
næringarumbótum í kattamat?
Mér var sagt í búðinni að gamli
kattamaturinn – þessi sem var
bara með kjöti og fiski – kæmi
frá Bandaríkjunum en græn-
metiskúrinn væri hins vegar frá
Evrópu. Ég fann hvernig gaus
upp í mér öll sú vandlæting í

garð Evrópusambandsins sem
maður sem búið hefur við mál-
flutning Davíðs Oddssonar um
árabil hlýtur að hafa grafna í sér
einhvers staðar. Voru þeir ekki
alveg lifandi komnir, þessir
skrifstofuasnar í Brussel! Að
vera með einhverja hollustu-
staðla í kattamat! Og smám 
saman hættir að fást annað í 
búðum en gulrætur og grænar
baunir handa köttum með ein-
hverju smákjöti í...

Svona er grunnt á fordómum
manns í garð Evrópusambands-
ins – inni í manni fara sjálfkrafa
í gang einhverjar ræður um fólk
við skrifborð í fjarlægu landi að
keppast við að búa til sem frá-
leitastar reglur um lífshætti
framandi þjóða – og katta.
Kannski eru þær meira og minna
út í loftið þessar ræður; við 
Íslendingar virðumst hvað sem
öðru líður ekki vera í hollu sam-
bandi við þetta bandalag. Með
EES-samningnum festust Íslend-
ingar í hinu eilífa hlutskipti hins
passíva þusara, þess sem bara
þiggur lög og reglur en tekið 
engan þátt í að móta þær. 

Þessi samningur hefur um-

breytt íslensku samfélagi – fyrir
markaðsaðgang með fisk þurftu
íslensk stjórnvöld að greiða með
því að innleiða hér frelsi í við-
skiptum og virka samkeppni,
með þeim frægu afleiðingum að
alls konar fólk varð ríkt án 
nokkurs atbeina frá valdakerfi
Flokksins og leyfði sér meira að
segja þá fáheyrðu ósvinnu að
nota þessa peninga til að standa í
fjölmiðlarekstri. Það er ekki að
undra að EES-samningurinn 
hefur um árabil staðið nokkuð í
forystumönnum Sjálfstæðis-
flokksins; það er að vísu ekki
vegna þess reglugerða- og laga-
flóðs sem hingað berst frá Brus-
sel um hvaðeina heldur er það
fremur hitt sem erfitt virðist 
að kyngja: að valdakerfið hefur
riðlast með aukinni markaðs-
væðingu.

Og nú hefur einn helsti hug-
myndafræðingur þeirra, Ragnar
Árnason hagfræðiprófessor við
HÍ, hreyft við hugmyndum sem
hljóma eins og skringileg blanda
af Milton Friedman og Lúðvík
Jósepssyni. Hann stingur upp á
því að farsælast muni að standa
algjörlega utan við EES og þar
með Evrópusambandið og treyst-
ir á að alþjóðareglur um viðskipti
tryggi hinn nauðsynlega mark-
aðsaðgang með fisk, auk þess
sem Evrópuþjóðir þurfi á fiski að
halda. Ekki kann ég skil á hag-
fræði Ragnars eða innsýn í al-
þjóðapólitík – það má alltaf hafa
gaman af ferskum og óvæntum
hugmyndum. Ég held hins vegar
að menningarlega og hugarfars-
lega sé ástæða til að óttast ein-
angrun. Og pólitískt: við höfum
ríka ástæðu til að óttast það ef
stjórnmálamenn fá aftur þau
völd í fjármála- og viðskiptalífi
sem þeir höfðu í eina tíð og trega
sumir enn af miklum ákafa.

Ísland úr EFTA? Það er ekki
raunhæf hugmynd – hins vegar kann
að vera kominn tími til að einhver
setjist að borðinu þarna í Brussel
sem veit hvað kettir vilja borða. ■

Í búðalánamarkaður hefur umturnast á innan við ári og
kaupendum húsnæðis bjóðast nú margvíslegir möguleikar
við kaup á húsnæði. Viðskiptabankarnir hafa rutt sér braut

inn á markaðinn. Eins og við má búast þegar miklar breytingar
verða á skömmum tíma þá hafa þær margs konar áhrif á um-
hverfið. Breytingin sem slík er afar jákvæð fyrir allan þorra
fólks sem getur fjármagnað húsnæði sitt með langtímalánum
og þolanlegri greiðslubyrði. Þeim auknu tækifærum sem fjöl-
breyttari lánamöguleikar veita fylgir þó sá böggull skammrifi
að húsnæði hefur hækkað umtalsvert í verði. 

Sérfræðingar búast ekki við að almennri hækkun á fast-
eignamarkaði sé lokið. Enn má því búast við að íbúðaverð fari
hækkandi um sinn. Við slíkar kringumstæður er ástæða til þess
að hafa nokkrar áhyggjur af þeim hópi fólks sem minnstar 
hefur tekjurnar. Hættan er sú að til verði hópur sem enga björg
getur sér veitt í húsnæðismálum. Ein af hindrunum þessa hóps
er ósamræmi milli brunabótamats eigna og markaðsvirðis
þeirra. Jóhanna Sigurðardóttir, þingmaður Samfylkingarinnar,
bendir á þetta ósamræmi í pistli á heimasíðu sinni. Þar bendir
Jóhanna á að með tilkomu 90 prósenta lánshlutfalls Íbúðalána-
sjóðs hafi viðbótarlán verið felld niður, en þau miðuðust við
kaupverð eignar í stað brunabótamatsins. 

Jóhanna telur að hverfa eigi frá viðmiðun við brunabótamat-
ið og horfa þess í stað til kaupvirðis eigna. Þetta er umhugsun-
arinnar virði. Fæði, klæði og húsaskjól eru grundvallaratriði
sem allir þurfa að geta veitt sér. Sú þróun sem verið hefur að
undanförnu felur í sér þá hættu að stór hópur fólks sé skilinn
eftir á berangri í vítahring þess að geta hvorki myndað eigið fé
við kaup, né að geta fjármagnað kaup sín að mestu með lang-
tímalánum.

Jóhanna segir að með slíkri breytingu myndi samkeppnis-
staða Íbúðalánsjóðs á íbúðalánamarkaði styrkjast. Þau rök
vekja upp spurningar. Viðskiptabankarnir hafa sýnt með inn-
komu á íbúðalánamarkaðinn að þeir eru fyllilega í stakk búnir
til þess að sinna milli- og hátekjufólki við kaup á húsnæði.
Íbúðalánsjóður nýtur ríkisábyrgðar og hefur fram til þessa
tryggt aðgang að ódýrara lánsfé en annars hefði verið mögu-
legt. Það hlutverk var afar mikilvægt, en við framtíðarstefnu-
mótun í húsnæðismálum þarf að horfa til breytts umhverfis á
lánamarkaði. Hlutverk ríkisins á ekki að vera að keppa á mark-
aði þar sem aðrir eru færir um að sinna þörfum fólks. Ef bank-
arnir eru fullfærir um að sinna þörfum þorra fólks við kaup á
húsnæði, þá þurfa stjórnvöld að huga að hlutverki sjóðsins. 

Ólíklegt er að Íbúðalánasjóðs verði ekki þörf til framtíðar.
Hitt er líklegt að eðli sjóðsins muni breytast. Hlutverk hans í
breyttum heimi á þá að vera að sinna þeim hópum fólks í sam-
félaginu sem ekki geta með öðru móti fjármagnað húsnæðis-
kaup. Þar sér Jóhanna Sigurðardóttir réttilega að hætta er á
ferð og það er félagsmálaráðherra að vinna úr núverandi stöðu
og tryggja að ekki verði hópur fólks eftir í nepjunni vegna
hækkandi húsnæðisverðs og svifaseinna stjórnvalda. ■
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SJÓNARMIÐ
HAFLIÐI HELGASON

Hætta á að hópur verði útundan
á húsnæðismarkaðnum.

Brunabótamatið
vafasamt viðmið

FRÁ DEGI TIL DAGS

Í DAG
ÍSLAND OG EVRÓPA.

GUÐMUNDUR
ANDRI 
THORSSON

Ég hef heyrt um kött
sem borðaði ristað

brauð með sultu og ýmsa
dynti varðandi mat þekkja
allir sem búa með þessum
forvitnu dýrum. En aldrei
hef ég séð kött borða gulrót.

,,

Af evrópskum kattamat

Nýr formaður Varðar.
Einhverjir verða áreiðanlega til að
staldra við stjórnarkjör í stærsta og
mikilvægasta sjálfstæðisfélagi á land-
inu, Verði í Reykjavík, á laugardaginn,
en þá var eftirlaunamaður á áttræðis-
aldri kosinn formaður. Er Sjálfstæðis-
flokkurinn þá eftir allt saman að breyt-
ast í elliheimili eins og fréttamyndirnar
af Varðarfundinum á dögunum bentu

til? Eða eru þeir orðnir svona fáir sem
Davíð og félagar geta treyst? Hinn nýi
formaður, Magnús L. Sveinsson, er
tæplega 74 ára gamall. Hann er fyrrum
samstarfsmaður Davíðs í borgarstjórn
og nýtur óskoraðs trausts flokksforyst-
unnar en sagt er að slíka menn megi
núorðið telja á fingrum sér. Kannski er
eitthvað til í þessu hvoru tveggja en við
svolitla umhugsun virðist nær að líta á
þetta frá öðrum sjónarhóli og með já-
kvæðara hugarfari. Margt fólk sem
komið er á eftirlaunaaldur hefur óskert
starfsþrek. Það býr að verðmætri
reynslu og þekkingu sem mikilvægt er
að verði samferða kraftinum sem býr í
yngra fólki. Það hefur líka meiri tíma
en unga fólkið. Það er gætnara og lík-
legra til að sýna yfirvegun og sanngirni
í starfi og málflutningi. Kannski er for-

mannskjörið í Verði einmitt fordæmi
sem aðrir flokkar ættu að líta til. 

Furðuleg skrif.
Makalaust er að lesa vangaveltur í
Morgunblaðinu um það hvað búi að
baki fréttaflutningi Fréttablaðsins um
Íraksmálið undanfarna daga. Svo fastir
virðast menn þar á bæ í gömlu flokks-
blaðamennskunni að þeim dettur ekki
í hug annað en að pólitísk hugsun og
áform, jafnvel samsæri, búi að baki
fréttunum. Svo er að sjálfsögðu ekki.
Eingöngu er um að ræða hefðbundna
og eðlilega blaðamennsku. Ef ein-
hverjar fréttir teljast „vondar“ fyrir
stjórnmálamenn eða flokka er það ekki
sök fjölmiðla heldur þurfa viðkomandi
að líta í eigin barm. Svo einfalt er það.

gm@frettabladid.is
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SMÁAUGLÝSINGAR 
byrja í dag á bls. 32 

Flokkar & fjöldi

Bílar & farartæki 83 stk.

Keypt & selt 27 stk.

Þjónusta 56 stk.

Heilsa 13 stk.

Skólar & námskeið 2 stk.

Heimilið 11 stk.

Tómstundir & ferðir 4 stk.

Húsnæði 19 stk.

Atvinna 19 stk.

Tilkynningar 3 stk.

Banki allra landsmanna410 4000  |  landsbanki.is

4,15%Íbúðalán
Kynntu þér kostina við íbúðalán 
Landsbankans. Fáðu ráðgjöf hjá 
sérfræðingum okkar og veldu 
leiðina sem hentar þér best. Hafðu 
samband í síma 410 4000 eða á 
fasteignathjonusta@landsbanki.is

ÍS
LE

N
SK

A
 A

U
G

LÝ
SI

N
G

A
ST

O
FA

N
/S

IA
.I

S 
 L

BI
 2

67
26

  
12

/2
00

4

fasteignir@frettabladid.is

Vísitala byggingarkostnaðar

er reiknuð eftir verðlagi um
miðjan janúar og er 313,3 stig
og hækkar um 2,82 prósent frá
fyrri mánuði. Þetta kemur fram
á vef Hagstofu Íslands, hag-
stofa.is, en vísitala þessi
gildir fyrir febrúar. Þessi
hækkun skýrist að mest-
um hluta af samnings-
bundnum launahækk-
unum en launaliður
vísitölunnar hækkar að
meðaltali um 4,4 pró-
sent. Síðastliðna tólf mán-
uði hefur vísitala byggingar-
kostnaðar hækkað um 8,6 pró-
sent.

Bæjarráð Hafnarfjarðar 

hefur samþykkt að leggja til við
bæjarstjórn að álagningarpró-
senta fasteignaskatts á íbúðar-
húsnæði verði lækkuð í 0,335 
prósent úr 3,6 prósentum.

Þetta kemur fram á vef
Víkurfrétta, vf.is. Tillaga
þessa efnis var sam-

þykkt á fundi bæjar-
ráðs í síðustu viku.

Álagningarprósenta
á atvinnu-
húsnæði
verður lækk-

uð úr 1,65
prósenti í

1,628 prósent. 

FASTEIGNASÖLUR

101 Reykjavík 20
Akkúrat 13
Ás 22
Ásbyrgi 9
Bifröst 6
Búseti 24
Draumahús 18
Eignakaup 25
Eignalistinn 26
Eignamiðlun 9
Fasteignamarkaðurinn 7
Fasteignamiðlun 14
Fasteignam. Grafarv. 14
Fasteignam. Hafnarfj. 10
Fyrirtækjasala Íslands 12
Hóll 15 og 17
Hraunhamar 16
Húsalind 12
Húseign 25
Höfði 11
Lyngvík 4
Nethús 8
Remax 6
Stoðir 12
TM-fasteignir 27
Þingholt                   26

Húsið stendur neðan við götu á 452 fermetra lóð sem er
afgirt á allar hliðar. Stór trépallur er á lóðinni, sem er
mjög sólrík og skjólgóð.Útgengt er á lóðina á tveimur
stöðum af jarðhæðinni auk þess sem vandaðar stein-
tröppur liggja þangað frá aðalinngangi. 

Komið er inn í flísalagða rúmgóða forstofu með stór-
um fataskáp og fallegri gestasnyrtingu. Hol og stofur
tengjast í eitt með ljósu lökkuðu eikarparketti á gólfi.
Eldhús er með flísum á gólfi og þar er stór og vönduð
hvít beykiinnrétting með gaseldavél. 

Stigi á neðri hæð er opinn og með kókósteppi. Hár
gluggi er við stigann og nær hann upp á þak og gefur sér-
lega skemmtilega birtu í stigann og hol bæði uppi og
niðri, en þar er rúmgott hol. Einnig er þar flísalagt og
vandað baðherbergi, þrjú barnaherbergi með harðviðar-
skápum, hjónaherbergi með dyrum út á baklóð, fataher-
bergi og þvottahús sem er einnig með útidyr á baklóð.

Vönduð steinlögn er á plani fyrir framan húsið með
uppbyggðum blómabeðum. Gervihnattadiskur er á hús-
inu og getur hann fylgt með í kaupunum. Í húsinu er
einnig öryggiskerfi. 

Ásett verð er 42 milljónir

Eign fyrir vandláta
Húsið stendur neðan við götu á stórri lóð og vönduð steinlögn er á plani fyrir framan það.

LIGGUR Í LOFTINU
í fasteignum

MEST LESNA FASTEIGNABLAÐ LANDSINS

Höfði – fegurð í bland við sögu BLS. 2
Fallegir granítvaskar BLS. 3

Hresst upp á gólfdúkinn BLS. 2

ER ÞÍN FASTEIGN AUGLÝST HÉR?

Góðan dag!
Í dag er mánudagur 24. janúar, 

24. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 10,31 13.40 16.50
AKUREYRI 10.30 13.25 16.19

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag
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Fasteignasalan
Akkúrat er nú með 

á sölu glæsilegt 
parhús á tveimur 

hæðum í 
Trönuhjalla 10 
í Suðurhlíðum 

Kópavogs. Húsið er 
um 180 fermetrar 
með frístandandi 
bílskúr upp á 28 

fermetra auk 20 fm
óskráðrar geymslu.



„Mér hefur alltaf þótt Höfði 
afskaplega fallegt hús,“ segir
Ingólfur Steinsson, tónlistar-
maður og ritstjóri hjá Náms-
gagnastofnun.

„Þar fer fegurðin saman við stór-
brotna sögu og sál. Húsið var
flutt inn frá Noregi upp úr alda-
mótum og reist yfir franska kon-
súlinn í Reykjavík, en skömmu
fyrir fyrra stríð keypti Einar
Benediktsson skáld húsið og kall-
aði það Héðinshöfða eftir æsku-
heimili sínu á Tjörnesi. Það er
meðal annars tilhugsunin um
þetta mikla skáld athafna og orða
sem gæðir sögu þess ljóma í mín-
um huga, rétt eins og Einar varp-
ar ljóma á önnur hús sín svo sem
Þrúðvang við Laufásveg.“

Ingólfur bendir á að Bretar
hafi notað húsið á stríðsárunum

en kvartað yfir draugagangi.
„Það er heitt vatn í jörðu þarna
undir og eflaust hefur brakað enn
meira í húsinu af þeim sökum.
Seinna, eftir að Höfði varð opin-
ber bústaður, komu svo auðvitað
alls konar stórmenni þangað og
gera enn. En það er eitthvað við
þessi gömlu norsku kataloghús
sem ég hrífst af. Þau eru út um
allt í gamla bænum í Reykjavík
og ekki síður í Hafnarfirði þar
sem ég bý.“ 

Ingólfur telur að gömlu húsin
séu skýringin á því að hann býr í
Hafnarfirði. „Ég og konan mín
gengum mikið um í gamla bænum
þegar við vorum að leita okkur að
íbúð og hrifumst svo af gömlu
húsunum, ekki síst þeim norsku.
Sem ber mig náttúrlega austur á
Seyðisfjörð, þar sem ég er fædd-
ur og uppalinn í einu slíku húsi.
Þegar verið var að reisa barna-

skólann, sem reyndar er eitt fal-
legasta norska húsið á landinu,
reisti yfirsmiðurinn húsið Tungu
yfir sig og sína. Lítið, gott hús úr
norskum kjörviði, klætt báru-
járni að íslenskum sið. Aðdáun
mín á þessum húsum á efalaust
rætur að rekja til æskunnar og
þeirra tauga sem Tunga gamla á í
mér.“

Ingólfi finnst mikið hafa verið
byggt hin síðari ár og langt fram
eftir 20. öld af ljótum húsum.
„Kannski byrjaði það með funkis-
stílnum kringum 1930, þessum
kassalaga, þaklausu húsum sem
lengi virtust heilla íslenska arki-
tekta. Þetta voru yfirleitt stórir
kassar en inn á milli voru litlir
kassar, rauðir, gulir og röndóttir.
Það skelfilegasta við þá var að
þeir voru allir eins,“ segir gamli
Þokkabótarmeðlimurinn Ingólfur
að lokum og skellihlær.

[ ]

Ingólfur Steinsson var einn af meðlimum Þokkabótar sem söng um litla kassa og alla eins. Nú er Höfði uppáhaldshúsið hans.

Fegurð í bland við
stórbrotna sögu og sál

Veggfóður þrifið

Leitaðu upplýsinga um þrif á veggfóðrinu þegar þú kaupir það til að vera viss um að þú
notir rétt efni við verkið. Prófaðu að þrífa hluta af veggfóðrinu á lítið áberandi stað til að
ganga úr skugga um að það komi engir blettir eða að það losni ekki frá.

sími 568 6440

ÚTSALA

Öryggis-
hurðir
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Smíðað
eftir máli

Hurðir til
á lager

Eldvarnar-
hurðir

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

Tilvalið er að hressa upp á gólfdúkinn
með málningu ef hann er eitthvað farinn
að slappast í útliti, því kostnaðarsamt get-
ur verið að skipta um gólfefni.

Auðvelt er að lengja líftíma
gólfdúksins með því að mála
hann í fallegum lit.

Tilvalið er að hressa upp á gólf-
dúkinn með málningu ef hann er
eitthvað farinn að slappast í útliti,
því kostnaðarsamt getur verið að
skipta um gólfefni. Það er tiltölu-
lega einfalt verk að mála gólfdúk
en þarfnast þó sama viðhalds og
önnur máluð gólf. Vatnsþynnan-
legt Epoxý ( EPX-V) sem fæst hjá

Slippfélaginu Litalandi hentar til
dæmis afar vel á dúka, en EPX-V
bindur sig við flesta gerðir gólf-
dúka, er lyktarlaus og hægt er að
fá þá í flestum litum. Með EPX-V
þarf að blanda herði út í lakkið og
hefur þá málarinn aðeins einn og
hálfan tíma til að mála upp úr
blöndunni.

Gólfdúkar eru gerðir úr mis-
munandi efnum eins og linoleum,
vínil og plastefnum og eru ýmist
gegnheilir eða vínilhúðaðir.

Gæta þarf þess að dúkurinn sé

laus við fitu, olíu og önnur óhrein-
indi áður en hafist er handa, auk
þess sem fjarlægja þarf allt bón
af gólfinu til að tryggja sem besta
viðloðun. Línolíumdúka er hægt
að slípa með sandpappír án þess
að skemma þá, vegna þess að þeir
eru unnir úr náttúrulegum efnum
og þá er einnig hægt að bæsa þá.

Æskilegt er að leita ráðgjafar
fagmanna og/eða sölumanna áður
en hafist er handa við verkið.

Gengur í endurnýjun lífdaga

- mest lesna blað landsins

Á LAUGARDÖGUM
�Hin hliðin á bílum
�Stærsti bílamarkaður landsins
�Auglýsingasíminn er 550 5000
�auglysingar@frettabladid.is
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Úrval ljó
sa á frábæru verði!

Graníthúsið heitir verslun og stendur við Lónsbraut
í Hafnarfirði. Með opnun verslunarinnar rættist
gamall draumur Heiðars Steinssonar, múrara og
eiganda verslunarinnar. „Ég er búinn að vera að spá
í að flytja inn granít frá Kína í mörg ár og þá helst
flísar. Ég hef lengi haft áhuga á graníti og marmara
og þegar ég sá þessar handlaugar kynntar á netinu
ákvað ég að slá til og hrinda þessum draumi í fram-
kvæmd.“ En af hverju frá Kína? „Í Kína hefur
granít verið unnið í mörg þúsund ár og þeir sem
vinna það eru listahandverksmenn. Aðferðirnar
ganga milli kynslóða og allar vörurnar sem ég er
með eru handunnar og algjör listasmíð.“ Hægt verð-
ur að velja milli margra tegunda af graníti og
marmara í handlaugarnar og von er á fleiri vörum,
svo sem handlaugasettum, flísum og blómavösum
og svo gosbrunnum með vorinu. Heiðar hyggur ekki
á vaskavinnslu úr íslenskum steintegundum. „Þó er
aldrei að vita ef kínversku listamennirnir koma í
heimsókn.“ Handlaugarnar kosta frá 55.000 krónum
og upp í 98.000 og eru einstaklega fallegar eins og
meðfylgjandi myndir bera með sér. Heiðar hefur lengi langað til að flytja inn granít frá Kína.

Þeir sem vilja hafa það 
óvenju fallegt á baðherberginu

geta nú fengið handlaugar úr
graníti eða marmara.

Granít-
vaskar 

frá Kína
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OPIÐ
mánudaga-fimmtudaga frá kl. 9-18,föstudaga frá kl. 9-16.

Svo er GSM-inn alltaf opinn

Sigrún Gissurardóttir,
lögg. fasteignasali

Steinar S. Jónsson,
sími 898 5254

Daníel Björnsson,
sími 897 2593
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ÞÓRÐARSVEIGUR 2JA TIL 5 HERBERGJA ÍBÚÐIR...

...Í NÝJU HÚSI. TIL AF-
HENDINGAR Í MAÍ N.K
FULLBÚNAR MEÐ GÓLF-
EFNUM OG STÆÐI Í BÍL-
GEYMSLU. (EKKI MEÐ
2JA HERBERGJA).

Verð. 2ja herbergja í lyftuhúsi 13,9 m 75 fm
Verð. 3ja herbergja í lyftuhúsi 18,5 m 97 fm
verð. 4ra herb. í lyftuhúsi 21,2 m 112 fm
Verð. 4ra herbergja án lyftu 22,1 m 116 fm
Verð. 5 herbergja á efstu hæð í lyftuhúsi með
22 fm svölum 170 fm með tveimur stæðum
í bílgeymslu 32,9 m

Dæmi um greiðslutilhögun.
2ja herbergja íbúð í lyftuhúsi 71-75 fm
án stæði í bílgeymslu Verð: 13,9 m
Greitt við kaupsamning. 800,000.-
90% lán frá íbúðalánasjóði 12,500,000.-
Við afhendingu eignar 400,000.-
Við afsal 1. mánuði eftir afh. 200,000.-
Samtals: kr. 13,900,000,

Dæmi um 3ja herbegja íbúð með stæði í
bílageymslu. Verð frá kr.18.500.000.-
Greitt við kaupsamning 1.000.000.- 
90% lán frá íbúðarlánasjóði 16.600.000.-
Greitt við afhendingu 500.000.-
Greitt við afsal 1. mán eftir 
afhendingu 400.000.-
Samtals kr. 18.500.000.-

Dæmi um verð á 4ra herbergja íbúð með
stæði í bílageymslu. Verð frá 21.200.000.-
Greitt við kaupsamning 1.000.000.-
90% lán með 4,15% vöxtum 19.000.000.-
Greitt við afhendingu 800.000.-
Greitt viðvafsal 1. mán eftir 
afhendingu 400.000.-
samtals kr. 21.200.000.-

SKIPHOLT - NÝBYGGING

Eigum eftir aðeins 4. pent-
house íbúðir á þessum vin-
sæla stað í hjarta Reykajvík-
ur. Íbúðunum verður skilað
fullbúnum án gólfefna. Öllum
íbúðunum fylgir stórar svalir
með möguleika að setja upp
heitan pott á svölunum. Hús-
ið er steinsteypt, með lyftu,
sérinngagnur er í allar íbúðir
af svölum. Húsið er einangr-
að og klætt að utan með áli.

Allar nánari upplýsingar
ásamt teikningum og skila-
lýsingu á skrifstofu Lyngvík-
ur Síðumúla 33. S: 588-9490 

Verð frá 25,5 m 

Dæmi um greiðslur.

Við kaupsamning 

kr. 2.000.000

80% lán frá lánastofnun 

kr. 20.400.000

Við afh. kr. 2.000.000

1. mán eftir afhendingu 

kr. 1.100.000

kr. 25.500.000

HÁHOLT HAFNARFIRÐI

Vorum að fá í sölu 120,9 fm 4ra herbergja
íbúð í góðu og nýmáluðu húsi á góðum
stað á holtinu í Hafnarfirði. Skóli við lóðar-
mörkinn. Stórt eldhús með borðkrók. Björt
stofa með suður svölum. Herbergi stór með
skápum. Gott alrými með sjónvarpshorni.
Góð eign. (2468) 

HRAUNBÆR 103 - ELDRI BORGARAR.

Vorum að fá í sölu góða og vel staðsetta

87,5 fm 2ja herbergja íbúð á 3.hæð í

lyftuhúsi. Íbúðin er vel innréttuð, með

suð-vestur svölum og útsýni. Stuttur af-

hendingartími. V. 19,7 m. 

JÓRSALIR - EINBÝLISHÚS 

Til sölu mjög fallegt og vel staðsett
192 fm einbýlishús ásamt 39 fm bíl-
skúr, samtals 230 fm. Húsið er steinað
að utan, stendur innst í botlanga og er
gott útsýni frá turni. Þrjú svefnherbergi
á aðalhæð og tvö í turni Stór afgirt
suður verönd. V. 39,8 m. (1682) 
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ÁLFKONUHVARF - NÝBYGGING VIÐ ELLIÐAVATN

3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐIR.
ÁLKLÆTT LYFTUHÚS. SÉR INN-
GANGUR AF GLERLOKUÐUM SVÖL-
UM. EFRI SKÁPAR Í ELDHÚSI NÁ
UPPÍ LOFT.
STÆÐI Í BÍLGEYMSLU MEÐ ÖLLUM
ÍBÚÐUM. SÉR ÞVOTTARHÚS Í

HVERRI ÍBÚÐ. UPPHENGT WC OG
HANDKLÆÐAOFN Á BAÐI.
SVALIR Í HÁ-SUÐUR. 
AFHENDING Í APRÍL FULLBÚNAR ÁN GÓLF-
EFNA. Verð á 3ja herbegja íbúð Kr. 18.600.000.-

Dæmi um greiðslutilhögun.

Greitt við kaupsmaning: kr. 1.000.000

80% lán á 4,15 % vöxtum kr. 14.880.000

greitt við afhendingu kr. 1.720.000

greitt við afsal 1 .mán seinna kr. 1.000.000

kr. 18.600.000

Verð á 4ra herbergja íbúð kr. 24.800.000

Dæmi um greiðslutilhögun:

Við kaupsamning kr. 2.000.000.-

80 % lán á 4,15% vextir kr. 19.840.000

greitt við afhendingu kr. 1.960.000

greitt við afsal 1. mán seinna kr. 1.000.000

kr. 24.800.000

Höfum verið beðin að annast milligöngu á sölu á mjög vel staðsettu ca
110 fm einbýlishúsi á Alicante á Spáni. Húsið sem er á tveimur hæðum
skiptist eftirfarandi. Á neðri hæð er stofa og borðstofa, svefnherbergi,
eldhús, baðherbergi m/sturtu og þvottaherbergi. Á efri hæð eru tvö
svefnherbergi og gott baðherbergi. Húsið selst með öllum búnaði og er
til afhendinga eftir samkomulagi. Eigandinn er Íslendingur sem starfað
hefur s.l 7 ár á Spáni fyrir íslenskt fyrirtæki og mun hún annast alla milli-
göngu vegna sölunnar, og einnig aðstoða við fjármögnun allt að 70 % af
kaupverði, og er Íslendingur starfandi hjá viðkomandi lánastofnun á
Spáni, sem auðveldar og tryggir kaupendum fagleg vinnubrögð. Húsið
er í hverfi sem er ca 50 fm sunnan við Alicante og er um 45 mín akstur
frá flugvelli. 15 mín gangur niður á strönd. Verð 24,0 m. Allar nánari uppl.
veitir Steinar S. Jónsson á Lyngvík fasteignasölu. 

ALICANTE - SUMARHÚS Á SPÁNI

ÁSTÚN - FOSSVOGSDALUR

Góð og mjög vel staðsett 73,7 fm 3ja her-

bergja íbúð á 4.hæð. Forstofa með flísum

og skáp. Tvö herbergi með parketi og

skápum. Stofa með parketi og vestur

svölum. Rúmgott eldhús með kork á gólfi,

innréttingu og borðkrók. Flísalagt baðher-

bergi, baðkar og innrétting. 

EINB - RAÐ- OG PARHÚS

BRYGGJUHVERFI - RAÐHÚS
Toppeign sem er vel staðsett, 204 fm rað-

hús ásamt innbyggðum tvöföldum bílskúr.

Á jarðhæð er stórt herb.með sér snyrt-

ingu. Húsið stendur við sjávarkambinn við

Básbryggju með fallegu útsýni út á sund-

in. V. 33,9 m. 

ENDURBYGGINGAR

BERGSTAÐASTRÆTI - Vorum

að fá í sölu tveggja íbúða hús á besta stað

í Þingholtunum með fyrirhugðum bygg-

ingarétti í stað núverandi húss. Gott tæki-

færi fyrir réttan aðilla. teikningar á skrif-

stofu. Gott tækifæri. 

4RA HERB

HÁHOLT - HAFNARFIRÐI. 
Vorum að fá í sölu vel staðsetta 109 fm 4ra
herb. endaíbúð á efstu hæð með suðursvöl-
um. Afhending í febrúar n.k. Verð. 16,4 m. 

3JA HERB.

KEFLAVÍK - LAUS Vorum að fá til
sölumeðferðar 3ja herbergja rísíbúð í
miðbæ Keflavíkur. Búið að teikna, sam-
þykki fyrir að setja heilan mænir frá aust-
ur til vesturs og setja gafla í þakið. Íbúð-
in er laus og er sýnd í samráði við sölu-
menn Lyngvíkur S: 588-9490 (2423) Til-
valið fyrir laghenta! Verð 5,1 m.  

2JA HERB.

ASPARFELL - SÉR INNGANG-
UR AF SVÖLUM Vorum að fá 71 fm
2ja herbergja íbúð á 5.hæð með sér inn-
gangi af svölum. Sameiginlegt þvottahús á
hæðinni með fimm íbúðum. Möguleiki á
stuttum afhendingartíma. V. 10,6 m. 

LANDIÐ

GILSBAKKI - EINBÝLI -
HVOLSVELLI Mjög vandað einbýlis-
hús 117,9 fm ásamt bílskúrsrétti. Húsið er
á einni hæð með stofu, eldhúsi, þrem her-
bergjum, tveim baðherbergjum og þvotta-
húsi. Allar innréttingar eru vandaðar (1631)

VOGAR VATNSLEYSUSTRÖND
- LAUS VIÐ KAUPSAMNING
Góð 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð í Vog-
unum. Sér geymsla og suður svalir. Mjög
snyrtileg eign á góðum stað. Aðeins 40 mín.
akstur til RVK. 

HEIÐARVEGUR MEÐ SÉRINN-
GANGI Á SELFOSSI. Glæsileg 3ja
herbergja 76,3 fm íbúð á 2. hæð með sér-
inngang. Tvö góð herbergi með parketi á
gólfi og annað með skáp. Stofa með parketi
og suður svölum. Eldhús með parketi, fal-
legri innréttingu og borðkrók. Flísalagt bað-
herbergi með innréttingu og baðkari.
Þvottahús innan íbúðar. Húsið er viðhalds-
frítt að utan. Lóð og bílastæði fullfrágengin.
(2397)

KLAPPARSTÍG - MEÐ BÍL-
SKÚR - REYKJANESBÆ Glæsi-
legt einbýlishús á tveimur hæðum 118 fm
og sérstæðum bílskúr 30 fm alls 148 fm í
hjarta bæjarins. Á neðri hæðinni er gesta

wc. borðstofa, stofa, eldhús, þvottahús og
geymsla. Á efri hæðinni er tvö svefnher-
bergi annað með suður svölum, baðher-
bergi mðe sturutklefa og hol/alrými. Bílskúr-
inn er útbúin að hluta sem herbergi og
geymsla. Möguleiki á skipta á íbúð í Reyka-
jvík. (2436) 

ATVINNUHÚSNÆÐI

AUÐBREKKA VERSLUNAR -
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI 
Gott 152,4 fm verslunar og skrifstofuhús-
næði á jarðhæð með stórum gluggum.
Hentar fyrir litla heildsölu, sérvöruverlsun,
bókhalsstofu eða annan sambærilegan
rekstur. Afhending getur orðið um áramót.
Áhv. 8,5 m í góðu láni. (2421)

MELABRAUT - LAUS - HAFN-
ARFIRÐI 
Gott 86,4 fm iðnaðarhúsnæði á jarðhæð
með stórum innkeyrsludyrum og malbikuðu
plani. Lofhæð 4,5 - 5,0 metrar. Þetta er
pláss sem býður uppá ýmsa mögleika. V
6,9 m Áhv. ca 2,8 m. í góðu láni. (2386) 

BÍLDHÖFÐI LAUST VIÐ KAUP-
SAMNING. Höfum fengið til sölumeð-
ferðar atvinnuhúsnæði 142,4 fm með stór-
um innkeyrsludyrum og góðu malbikuðu
plani fyrir framan. Góð aðkoma er að þessu
húsnæði. Allar nánari upplýsingar á skrif-
stofu Lyngvík fasteignasölu S. 588-9490 

F A S T E I G N A S A L A
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ÁLFKONUHVARF - NÝBYGGING VIÐ ELLIÐAVATN

3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐIR.
ÁLKLÆTT LYFTUHÚS. SÉR INN-
GANGUR AF GLERLOKUÐUM SVÖL-
UM. EFRI SKÁPAR Í ELDHÚSI NÁ
UPPÍ LOFT.
STÆÐI Í BÍLGEYMSLU MEÐ ÖLLUM
ÍBÚÐUM. SÉR ÞVOTTARHÚS Í

HVERRI ÍBÚÐ. UPPHENGT WC OG
HANDKLÆÐAOFN Á BAÐI.
SVALIR Í HÁ-SUÐUR. 
AFHENDING Í APRÍL FULLBÚNAR ÁN GÓLF-
EFNA. Verð á 3ja herbegja íbúð Kr. 18.600.000.-

Dæmi um greiðslutilhögun.

Greitt við kaupsmaning: kr. 1.000.000

80% lán á 4,15 % vöxtum kr. 14.880.000

greitt við afhendingu kr. 1.720.000

greitt við afsal 1 .mán seinna kr. 1.000.000

kr. 18.600.000

Verð á 4ra herbergja íbúð kr. 24.800.000

Dæmi um greiðslutilhögun:

Við kaupsamning kr. 2.000.000.-

80 % lán á 4,15% vextir kr. 19.840.000

greitt við afhendingu kr. 1.960.000

greitt við afsal 1. mán seinna kr. 1.000.000

kr. 24.800.000

Höfum verið beðin að annast milligöngu á sölu á mjög vel staðsettu ca
110 fm einbýlishúsi á Alicante á Spáni. Húsið sem er á tveimur hæðum
skiptist eftirfarandi. Á neðri hæð er stofa og borðstofa, svefnherbergi,
eldhús, baðherbergi m/sturtu og þvottaherbergi. Á efri hæð eru tvö
svefnherbergi og gott baðherbergi. Húsið selst með öllum búnaði og er
til afhendinga eftir samkomulagi. Eigandinn er Íslendingur sem starfað
hefur s.l 7 ár á Spáni fyrir íslenskt fyrirtæki og mun hún annast alla milli-
göngu vegna sölunnar, og einnig aðstoða við fjármögnun allt að 70 % af
kaupverði, og er Íslendingur starfandi hjá viðkomandi lánastofnun á
Spáni, sem auðveldar og tryggir kaupendum fagleg vinnubrögð. Húsið
er í hverfi sem er ca 50 fm sunnan við Alicante og er um 45 mín akstur
frá flugvelli. 15 mín gangur niður á strönd. Verð 24,0 m. Allar nánari uppl.
veitir Steinar S. Jónsson á Lyngvík fasteignasölu. 

ALICANTE - SUMARHÚS Á SPÁNI

ÁSTÚN - FOSSVOGSDALUR

Góð og mjög vel staðsett 73,7 fm 3ja her-

bergja íbúð á 4.hæð. Forstofa með flísum

og skáp. Tvö herbergi með parketi og

skápum. Stofa með parketi og vestur

svölum. Rúmgott eldhús með kork á gólfi,

innréttingu og borðkrók. Flísalagt baðher-

bergi, baðkar og innrétting. 

EINB - RAÐ- OG PARHÚS

BRYGGJUHVERFI - RAÐHÚS
Toppeign sem er vel staðsett, 204 fm rað-

hús ásamt innbyggðum tvöföldum bílskúr.

Á jarðhæð er stórt herb.með sér snyrt-

ingu. Húsið stendur við sjávarkambinn við

Básbryggju með fallegu útsýni út á sund-

in. V. 33,9 m. 

ENDURBYGGINGAR

BERGSTAÐASTRÆTI - Vorum

að fá í sölu tveggja íbúða hús á besta stað

í Þingholtunum með fyrirhugðum bygg-

ingarétti í stað núverandi húss. Gott tæki-

færi fyrir réttan aðilla. teikningar á skrif-

stofu. Gott tækifæri. 

4RA HERB

HÁHOLT - HAFNARFIRÐI. 
Vorum að fá í sölu vel staðsetta 109 fm 4ra
herb. endaíbúð á efstu hæð með suðursvöl-
um. Afhending í febrúar n.k. Verð. 16,4 m. 

3JA HERB.

KEFLAVÍK - LAUS Vorum að fá til
sölumeðferðar 3ja herbergja rísíbúð í
miðbæ Keflavíkur. Búið að teikna, sam-
þykki fyrir að setja heilan mænir frá aust-
ur til vesturs og setja gafla í þakið. Íbúð-
in er laus og er sýnd í samráði við sölu-
menn Lyngvíkur S: 588-9490 (2423) Til-
valið fyrir laghenta! Verð 5,1 m.  

2JA HERB.

ASPARFELL - SÉR INNGANG-
UR AF SVÖLUM Vorum að fá 71 fm
2ja herbergja íbúð á 5.hæð með sér inn-
gangi af svölum. Sameiginlegt þvottahús á
hæðinni með fimm íbúðum. Möguleiki á
stuttum afhendingartíma. V. 10,6 m. 

LANDIÐ

GILSBAKKI - EINBÝLI -
HVOLSVELLI Mjög vandað einbýlis-
hús 117,9 fm ásamt bílskúrsrétti. Húsið er
á einni hæð með stofu, eldhúsi, þrem her-
bergjum, tveim baðherbergjum og þvotta-
húsi. Allar innréttingar eru vandaðar (1631)

VOGAR VATNSLEYSUSTRÖND
- LAUS VIÐ KAUPSAMNING
Góð 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð í Vog-
unum. Sér geymsla og suður svalir. Mjög
snyrtileg eign á góðum stað. Aðeins 40 mín.
akstur til RVK. 

HEIÐARVEGUR MEÐ SÉRINN-
GANGI Á SELFOSSI. Glæsileg 3ja
herbergja 76,3 fm íbúð á 2. hæð með sér-
inngang. Tvö góð herbergi með parketi á
gólfi og annað með skáp. Stofa með parketi
og suður svölum. Eldhús með parketi, fal-
legri innréttingu og borðkrók. Flísalagt bað-
herbergi með innréttingu og baðkari.
Þvottahús innan íbúðar. Húsið er viðhalds-
frítt að utan. Lóð og bílastæði fullfrágengin.
(2397)

KLAPPARSTÍG - MEÐ BÍL-
SKÚR - REYKJANESBÆ Glæsi-
legt einbýlishús á tveimur hæðum 118 fm
og sérstæðum bílskúr 30 fm alls 148 fm í
hjarta bæjarins. Á neðri hæðinni er gesta

wc. borðstofa, stofa, eldhús, þvottahús og
geymsla. Á efri hæðinni er tvö svefnher-
bergi annað með suður svölum, baðher-
bergi mðe sturutklefa og hol/alrými. Bílskúr-
inn er útbúin að hluta sem herbergi og
geymsla. Möguleiki á skipta á íbúð í Reyka-
jvík. (2436) 

ATVINNUHÚSNÆÐI

AUÐBREKKA VERSLUNAR -
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI 
Gott 152,4 fm verslunar og skrifstofuhús-
næði á jarðhæð með stórum gluggum.
Hentar fyrir litla heildsölu, sérvöruverlsun,
bókhalsstofu eða annan sambærilegan
rekstur. Afhending getur orðið um áramót.
Áhv. 8,5 m í góðu láni. (2421)

MELABRAUT - LAUS - HAFN-
ARFIRÐI 
Gott 86,4 fm iðnaðarhúsnæði á jarðhæð
með stórum innkeyrsludyrum og malbikuðu
plani. Lofhæð 4,5 - 5,0 metrar. Þetta er
pláss sem býður uppá ýmsa mögleika. V
6,9 m Áhv. ca 2,8 m. í góðu láni. (2386) 

BÍLDHÖFÐI LAUST VIÐ KAUP-
SAMNING. Höfum fengið til sölumeð-
ferðar atvinnuhúsnæði 142,4 fm með stór-
um innkeyrsludyrum og góðu malbikuðu
plani fyrir framan. Góð aðkoma er að þessu
húsnæði. Allar nánari upplýsingar á skrif-
stofu Lyngvík fasteignasölu S. 588-9490 

F A S T E I G N A S A L A
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Aflagrandi - glæsileg

Mjög góð og vel innréttuð 122 m²  4ra herb.
íbúð á 2. hæð á þessum eftirsótta stað í
vesturbænum. Þrjú svefnherbergi. Björt og
rúmgóð stofa. Fallegt eldhús og baðher-
bergi. Parket og flísar. Sérinngangur af
svölum. Þetta er björt og góð eign á
frábærum stað í miðju KR-hverfinu. Stutt í
skóla og alla aðra þjónustu. Nú er lag að
eignast góða íbúð í vesturbænum.

Sjáland - Norðurbrú

Glæsilegar 3ja og 4ra herbergja íbúðir í
þessu glæsilega hverfi í Garðabæ. Íbúðirnar
eru til afh. mars nk. fullbúnar án gólfefna.

Stæði í bílageymslu. Verð frá  20,4 millj.

Garðabær - Strandvegur

Glæsilegar 3ja og 4ra herb. íbúðir í glæsi-
legu fjöleignahúsi í nýja strandhverfinu í
Garðabæ. Afh. fullbúnar án gólfefna í mars
nk. Stæði í bílageymslu. Verð 20,8 millj.

Katrínarlind - sérinngangur

Mjög rúmgóð 83 m² 2ja herb. íbúð með sér-
inngangi af svölum. Íbúðin er til afh. fullbúin

án gólfefna í júní nk. Verð 14,8 millj.

Vesturberg

Vorum að fá í sölu 64 m² 2ja herbergja íbúð
á 5. hæð í fjöleignahúsi. Góðar vestursvalir
með útsýni yfir borgina. Verð 10,6 millj.

Laufrimi - Sér inngangur 

Vorum að fá í sölu glæsilega innréttaða 88 m≤,
3ja herbergja íbúð á 2. hæð með sér inngangi.
Parket, granít og marmari á gólfum. Þetta er íbúð
í sérflokki. Verð 17,2 millj.

Garðabær - Strandvegur 

Glæsilegar 3ja og 4ra herb. íbúðir í glæsilegu fjöl-
eignahúsi í nÿja strandhverfinu í Garðabæ. Afh.
fullbúin án gólfefna í mars n.k. Stæði í bíl-
geymslu. Verð 20,8 millj.

Sjáland-Norðurbrú

Glæsilegar 3ja og 4ra herbergja íbúðir í þessu
glæsilega hverfi í Garðabæ. Íbúðirnar eru til afh.
mars n.k. fullbúnar án gólfefna. Stæði í bíl-
geymslu. Verð frá 20,4 millj.

Furugrund 

Vorum að fá í sölu 2ja herb. íbúð á 1. hæð í fjöl-
eignahúsi. Suður svalir. Parket. Verð 11,5 millj.

Vesturberg 

Vorum að fá í sölu 64 m≤ 2ja herbergja íbúð á 5
hæð í fjöleignarhúsi. Góðar vestur svalir með
útsÿni yfir borgina. Verð 10,6 millj.

SAMTENGD SÖLUSKRÁ FIMM FASTEIGNASALA • EIN SKRÁNING • MARGFALDUR ÁRANGUR • HUS.IS

VANTAR EIGNIR Á SKRÁ • SKRÁÐ EIGN ER SELD EIGN
Skoðið nýja og glæsilega heimasíðu okkar, fasteignasala.is
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Dvergabakki - 3JA HERB

Guðmundur Þórðarson lögg. fasteignasali
Mjódd

Stærð eignar: 93,3 fm 

Fjöldi herb.: 4 

Byggingarár: 1971

Brunab.mat: 10,9 millj.

Verð: 13,7 millj.

Þorkell Ragnarsson
520-9557 898-4596 

thorkell@remax.is

GÓÐ 3JA HERB. ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ, ÁSAMT
GÓÐU AUKA HERB. Í KJALLARA. SUÐUR
SVALIR. Vel skipulögð og rúmgóð íbúð í mjög
góðu fjölbýli, sem er vel við haldið og í góðu
ástandi. Sameiginlegt þvottahús með tækjum. 
Falleg lóð. Mjög barnvænt umhverfi. Stutt er í
alla þjónustu, Mjóddina, Grunnskóla, Leikskóla.
LAUS STRAX.

Með Fréttablaðinu
alla fimmtudaga

Vi› segjum fréttir
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Nýbyggingar

Strandvegur-Gbæ Nýjar og
vandaðar 3ja - 4ra herb. íbúðir í 3ja hæða
fjölbýlishúsi. Stærðir frá 96 fm upp í 126 fm,
flestar með vestursvölum. Ath. fullbúnar án
gólfefna nema baðherb. og þvottaherb.
verður flísalagt. Vand. innréttingar. Stæði í
bílgeymslu fylgir öllum íbúðunum. Lyfta í
húsi nr. 12. Afh. snemma árs 2005. Bygg-
ingaraðili: Byggingarfélag Gylfa og Gunn-
ars. Teikn. og allar nánari uppl. veittar á
skrifstofu.

Norðurbrú-Gbæ Nýjar og vand-
aðar 3ja - 4ra herb. íbúðir í 3ja hæða fjölbýl-
ishúsi. Stærðir frá 96 fm upp í 125 fm, flest-
ar með vestursvölum. Ath. fullbúnar án gól-
fefna nema baðherb. og þvottaherb. verð-
ur flísalagt. Vand. innréttingar. Stæði í bíl-
geymslu fylgir öllum íbúðunum. Lyfta í hús-
inu. Afhending í febrúar 2005. Byggingar-
aðili: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.
Teikn. og allar nánari uppl. veittar á skrif-
stofu.

Sérbýli

Óðinsgata - Heimagisting
Heil húseign við Óðinsgötu auk bakhúss,
samtals 316 fm. auk kjallara. Húsið er í
góðu ásigkomulagi jafnt að innan sem utan
og þó nokkuð mikið endurnýjað. Á 1. hæð
er 3ja herb. íbúð. Á 2. hæð er 2ja herb. íbúð
auk stórrar stofu og þvottaherb. Stórar
svalir til suðurs á hæðinni. Á 3. hæðinni er
stór 5 herb. íbúð með svölum til suðaust-
urs. Bakhúsið skiptist í 4 rúmgóð herb.,
stórt eldhús / stofu og tvö baðherb. Nánari
uppl. á skrifstofu og sjá heimasíðu
www://vortex.is/odinn. Verð 62,0 millj.

Brúnastekkur. Fallegt 334 fm ein-
býlishús á tveimur hæðum ásamt 50 fm
tvöf. bílskúr. Eignin skiptist m.a. í gesta
w.c., eldhús með góðum borðkrók, stofu,
borðstofu, fjölda herbergja, tvö baðherb.
auk 67 fm séríbúðar. Mikið útsýni úr stofu.
Falleg ræktuð lóð með hellulögðum ver-
öndum og vegghleðslum. Hiti í stéttum fyr-
ir framan hús. Verð 48,5 millj.

Skipasund. Glæsileg 225 fm hús-
eign, tvær hæðir og kj. ásamt 36 fm bílskúr.
Eignin skiptist annars vegar í glæsilega 123
fm íbúð á hæðinni og í risi og hins vegar í
66 fm íbúð í kj. Eign sem er mikið endurnýj-
uð og í góðu ásigkomulagi. Verð 50,0 millj. 

Hæðir

Ægisíða. Mjög falleg 106 fm 4ra herb.
efri hæð í þríbýli við Ægisíðu. Nýleg innrétt-
ing frá HTH í eldhúsi og vönduð tæki, rúm-
góð og björt stofa með góðri lofthæð, 3
herb. og nýlega endurn. baðherb. að hluta.
Parket og flísar á gólfum. Flísalagðar svalir.
Sér geymsla í kj. og geymsluris. Verð 19,5
millj.

4ra-6 herb.

Veghús. Stórglæsileg 175 fm 6
herb.íbúð tveimur hæðum (3.og 4. hæð)
ásamt 24 fm innb. bílskúr. Eignin skiptist
m.a. í samliggj. stofur með góðri lofthæð,
eldhús m. vönd. innrétt., 4 svefnherb.,2
flísalögð baðherb., þvottaherb. og alrými
(sjónvarpsaðst.) á efri hæð. Parket og flísar
á gólfum. Stórar suðursvalir út af stofu.
Stutt í skóla, sundlaug og þjónustu. Verð
28,9 millj.

Háaleitisbraut. Nýkomin í sölu 111
fm 4ra herb. íbúð á 3. hæð í þessum eftir-
sóttu fjölbýlum. Tvær samliggjandi stofur
og 2 herb. Hús í góðu ásigkomulagi að
utan. Útsýni. Nánari uppl. á skrifstofu. 

Óðinsgata. Falleg 94 fm 4ra herb.
íbúð, hæð og ris, með sérinng. í Þingholt-
unum. Íbúðin skiptist í tvær stofur, tvö
herb., eldhús með eldri innrétt., baðherb.
og snyrtingu. Sér geymsla og sameiginlegt
þvottahús í kjallara. Svalir út af annari stof-
unni með útsýni yfir Tjörnina. Verð 18,5
millj.

Skipholt m. bílskúr Björt og
mikið endurnýjuð 105 fm endaíbúð á 3.
hæð. Íbúðinni fylgir 8,3 fm sér íbúðarherb.
og sér geymsla í kj. og 22 fm bílskúr. Íbúð-
in skiptist í stórt hol, eldhús m. nýjum vönd.
tækjum, uppgerðum innrétt. og góðri borð-
aðstöðu, bjarta stofu, 3 rúmgóð herb. og
nýlega endurnýjað flísalagt baðherb. Vest-
ursvalir. Gler og gluggar nýjir að hluta. Park-
et og mósaikflísar á gólfum. Verð 18,7 millj.

3ja herb.

Hverfisgata. Talsvert endurnýjuð 67
fm íbúð á jarðhæð í góðu steinhúsi ásamt 6,4
fm. útigeymslu. Endurnýjað baðherb., eld-
hús m. borðaðst., björt stofa og 2 rúmgóð
herb. Ræktuð sameiginl. lóð. Verð 11,9 millj.

Írabakki. Falleg og vel skipulögð 78
fm íbúð á 2. hæð auk 4,9 fm sér geymslu í
kj. Björt stofa m. stórum svölum til suðurs
og austurs, eldhús m. góðri borðaðst.,
flísalagt baðherb. og tvö parketl. herb.
Þvottaherb. innan íbúðar. Verð 14,1 millj

Stigahlíð. Falleg og björt 75 fm 3ja -
4ra herb. íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli í Hlíð-
unum auk sér geymslu í kj. Eldhús m. góðri
borðaðst. og uppgerðum innrétt., rúmgóð
parketlögð stofa, stórt hol þar sem væri
möguleiki að útb. herb., 2 rúmgóð herb. og
baðherb. Suðursvalir. Verð 14,9 millj.

Bláhamrar- útsýni.Vel skipulögð
108 fm 4ra herb. íbúð með sérinng. á efri
hæð í tveggja hæða húsi. Íbúðin skiptist í
eldhús m. nýjum tækjum og góðri borð-
aðst., björt stofa, baðherb. m. miklum inn-
rétt. og 3 herb. Sólskáli út af stofu. Sér
geymsla í kj. Verð 17,9 millj.

Svarthamrar- sérinng.Falleg
92 fm endaíbúð á 3. hæð m. sérinng. auk
sér geymslu. Rúmgóð stofa m. útg. á suð-
aust.svalir, flísal. sólskáli, eldhús m. góðri
borðaðst., 2 stór herb. með góðum skáp-
um og baðherb.m. þvottaaðst. Húsið ný-
tekið í gegn að utan. Stutt í alla þjón., skóla
og leikskóla. Verð 16,5 millj.

Grensásvegur. Nýkomin í sölu góð
78 fm íbúð á 3. hæð ásamt 7,9 fm geymslu
í kj. Rúmgóð og björt stofa/borðst. m. svöl-
um í s/v., 2 herb., bæði með skápum, eld-
hús með fallegri innrétt. og borðaðst. og flí-
sal. baðherb. Parket og flísar á gólfum.
Verð 14,1 millj 

Seljavegur.Góð 67 fm íbúð á 1. hæð
auk sér geymslu í kj. Íb. skiptist í hol, rúm-
gott eldhús m. borðaðst., flísalagt bað-
herb., 2 herb. og parketl. stofu m. útg. á
stórar suðursvalir. Nánari uppl. á skrifst. 

2ja herb. 
Vitastígur -20 fm þaksvalir.
Glæsileg og mikið endurnýjuð 61 fm íbúð á
2. hæð í þríbýli ásamt um 20 fm þaksvölum.
Baðherb. allt endurnýjað og ný innrétt. í eld-
húsi. Eikarfjalir á gólfum. V.14,9  millj.

Melhagi. Algjörlega endurnýjuð 70 fm
2ja herb. íbúð á jarðhæð í endurbyggðu húsi
við Melhaga auk sér stæðis í bílageymslu.
Íbúðin sem er með um 3 metra lofthæð er öll
endurnýjuð m.a. gólfefni, innréttingar, lagnir
o.fl. Afh. fljótlega. Verð 18,9 millj.

Vesturgata.Glæsileg 48 fm íbúð á 3.
hæð í nýlega uppgerðu steinhúsi í mið-
borginni auk sér geymslu í kj. Innréttingar,
gólfefni, gler og gluggar og raflagnir var allt
endurnýjað fyrir nokkrum árum. Sér bíla-
stæði á lóð. Verð 13,5 millj. 

Atvinnuhúsnæði

Bakkabraut-Kóp. Atvinnuhús-
næði samtals að gólffleti 302 fm sem skipt-
ist í tvö bil, 151 fm hvort. Annað bilið er vel
innréttað og með litlu millilofti, en hitt er
minna innréttað, en með stóru og góðu
millilofti. Getur elst sitt í hvoru lagi. Nánari
uppl. veittar á skrifstofu.

Hólshraun-Hf. 217 fm vel skipu-
lögð, björt og mikið endurnýjuð skrifstofu-
hæð með góðri aðkomu og nægum bíla-
stæðum. Hæðin skiptist í stórt opið rými, 4 

afstúkaðar skrifstofur, möguleiki á fleirum,
2 snyrtingar, tölvurými og eldhúsaðstöðu.
Mikil lofthæð á allri hæðinni. Verð 20,9 millj.

Suðurlandsbraut. Vel staðsett og
glæsilegt um 400 fm verslunarhúsnæði með
miklum gluggum auk kjallara sem er nýttur
sem lager og verslun. Getur nýst hvort sem
er sem ein heild eða í tvennu lagi. Fjöldi mal-
bikaðra bílastæða. Hús nýlega viðgert og
málað að utan. Verð 89,0 millj.

SAMTENGD SÖLUSKRÁ FJÖGURRA FASTEIGNASALA - EIN SKRÁNING - MINNI KOSTNAÐUR - MARGFALDUR ÁRANGUR

Óðinsgötu 4, sími 570-4500, fax 570-4505. Opið virka daga frá kl. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  -  http://www.fastmark.is/ 

Jón Guðmundsson, lögg. fasteignasali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fasteignasali.
Unnar Smári Ingimundarson, viðskiptafr. og lögg. fasteignasali 

Brúarás 
Mjög fallegt um 250 fm raðhús, kjallari og tvær
hæðir, auk 40 fm bílskúrs. Um 30 fm vinnuað-
staða undir bílskúr. Tvær íbúðir eru í húsinu í dag.
Eignin skiptist m.a. í rúmgóða og bjarta stofu, eld-
hús, sjónvarpshol, 4 rúmgóð herbergi, baðher-
bergi og gesta w.c. auk sér 3ja herb. íbúðar í kjall-
ara. Ræktuð lóð með hellulagðri verönd. Nánari
uppl. veittar á skrifstofu.

EIGNIR ÓSKAST
• SÉRBÝLI ÓSKAST Í STAÐAHVERFI

• HÖFUM KAUPANDA AÐ EINBÝLISHÚSI, RAÐHÚSI 

EÐA PARHÚSI

• Í NEÐSTU RÖÐINNI Í STAÐAHVERFI, GRAFARVOGI SEM
ÞEGAR ER BÚINN AÐ SELJA. STAÐGREIÐSLA Í BOÐI 

FYRIR RÉTTA EIGN.

• EINBÝLISHÚS ÓSKAST Á SELTJARNARNESI

•  ÓSKUM EFTIR EINBÝLISHÚSI, UM 200 FM EÐA STÆRRA, 

Á SELTJARNARNESI FYRIR TRAUSTA KAUPENDUR.

Sólheimar – efri hæð m. bílskúr
Glæsileg 166 fm 6 herbergja efri hæð í nýlegu
fjórbýlishúsi á þessum eftirsótta stað auk sér
geymslu á jarðhæð og 31 fm bílskúrs. Hæðin
skiptist í forstofu, þvottaherbergi, rúmgott hol, 4
góð herbergi, stórar og bjartar stofur með síðum
gluggum, eldhús með sérsmíðuðum innrétting-
um og góðri borðaðstöðu og stórt flísalagt bað-
herbergi. Suðvestursvalir, glæsilegt útsýni yfir
borgina. Hiti í innkeyrslu og tröppum upp að húsi.
Verð 35,5 millj. 

Skúlagata- eldri borgarar.
Glæsileg 102 fm 3ja ñ 4ra íbúð á 4. hæð í þessu
eftirsótta lyftúhúsi fyrir eldri borgara ásamt sér bíl-
skúr. Íbúðin skiptist í forstofu, stóra stofu m. fallegu
útsýni út á sundin, sjónvarpshol, þvottaherb., 2 her-
bergi, bæði með skápum, rúmgott eldhús með
góðri borðaðst. og baðherb. Parket og dúkar á gólf-
um. Sameign til fyrirmyndar. Verð 25,9 millj.

Veghúsastígur.
272 fm neðri hæð í góðu steinhúsi. Hæðin hef-

ur verið innréttuð sem gistiheimili og skiptist í 5
herbergi, 3 baðherbergi og svefnskála sem getur
hýst allt að 25 manns í kojum. Eignin er mikið
endurnýjuð. Allt innbú til rekstrar gistiheimilis
fylgir með í kaupunum. Bílastæði á lóð. Verð 49,0
millj.

Laugavegur.
Höfum fengið til sölu 11 glæsilegar og algjörlega
endurnýjaðar samþykktar íbúðir í miðbæ Reykja-
víkur. Íbúðirnar eru frá 34 fm og upp í 70 fm að
stærð og eru allar með nýjum innréttingum og
tækjum. Nýtt parket á gólfum. Til afhendingar
strax. Verð 115,0 millj. 

Hverfisgata. 
Glæsileg 436 fm heil húseign, tvær hæðir og kjall-
ari auk rislofts, í miðborginni. Í húsinu er rekið
gistiheimili. Á aðalhæð eru m.a. móttaka, 5 her-
bergi og baðherbergi, á 2. hæð eru 4 íbúðarher-
bergi auk stúdíóíbúðar á tveimur hæðum og í
kjallara eru 3 íbúðarherbergi, eldhús, matsalur og
baðherbergi. Eignin er mikið endurnýjuð jafnt að
innan sem utan. Verð 99,0 millj. 
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Ragnar Thorarensen
Löggiltur fasteignasali

Elín D. W. Guðmundsdóttir
Löggiltur fasteignasali

Halldór Jensson
Sölustjóri

Linda Björk Stefánsdóttir
ViðskiptafræðingurBæjarlind 6 • 201 Kópavogur  • Sími: 575 8800 • Fax: 575 8801 • www.nethus.is

Opnunartími: mán-fim 9-17 / föst 9-16

Eftirfarandi dæmi sýna hvað það kostar að selja hjá Nethúsum.
Aðeins 1% söluþóknun frá 10 milljón króna eign

Verð Söluþóknun Gagnaöflun Vsk. Samtals

Dæmi 1    að 10 millj.        100.000 kr.          9.500.00 kr.         26.827.00 kr.         136.327.00 kr.
Dæmi 2    11 millj.               110.000 kr.          9.500.00 kr.         29.277.00 kr.         148.777.00 kr.
Dæmi 3    12 millj.               120.000 kr.          9.500.00 kr.         31.727.00 kr.         161.227.00 kr.
Dæmi 4    13 millj.               130.000 kr.          9.500.00 kr.         34.177.00 kr.         173.677.00 kr.
Dæmi 5    14 millj.               140.000 kr.          9.500.00 kr.         36.627.00 kr.         186.127.00 kr.

Þetta er innifalið í
okkar söluþóknun:

Skoðun
Myndataka
Verðmat
Skráning
Auglýsing á netinu
Aðgangur að gagnvirkri heimasíðu
Kauptilboðsgerð
Samningsgerð
Afsalsgerð
Persónuleg, traust og fagleg þjónusta

Það þarf ekki að vera dýrt...
...að selja fasteign !575 8800575 8800

2ja herbergja

Álfatún -200 Kóp 

Mjög falleg 2ja herb 62,1 fm íbúð
á fyrstu hæð að Álfatúni í Kópa-
vogi. Húsið stendur innst í bot-
langagötu neðst við Fossvogsdal-
inn. Glæsilegt útsýni. Parket og flís-
ar á gólfum. Falleg beykiinnrétting
í eldhúsi. Suðurverönd.
Brunabótam. 9,2 millj

13,500,000

NÝTT

3ja herbergja

Efstihjalli - 200 kóp 

Góð 3ja herb 79,2 fm íbúð á fyrstu
hæð. Dúkur, flísar og korkur á gólf-
um.
Ágæt eldri innrétting. Suður sval-
ir.Snyrtileg sameign og húsviðgert
og málað að utan 2003. Stutt í alla
þjónustu.
Brunabótam: 11 millj

14,400,000

NÝTT

3ja herbergja

Heiðarból - 230 Rnesbær 

Björt og falleg 3ja herb íbúð alls
um 68 fm á annari hæð í góðu
fjölbýli. Parket og dúkur á gólfum.
Stigagangur og sameign nýlega
tekið í gegn sem og hús málað. Ör-
stutt í grunnskóla.

8,200,000

3ja - 4 herbergja

Kelduhvammur - 220 Hfj.

Mjög góð 3 til 4 herbergja 105,9
fm íbúð á jarðhæð með sérinn-
gangi að Kelduhvammi í Hafnar-
firði.Húsið hefur verið töluvert
endurnýjað, nýlegt þak og vestur
gafl húss klæddur. Búið er að end-
urnýja ofnalagnir, gler að hluta í
íbúðinni. Falleg eign á eftirsóttum
stað í Hafnarfirði þar sem er stutt í
alla þjónustu.

16,900,000

NÝTT

3ja herbergja

Klukkurimi - 112 Rvík 

Mjög góð 89 fm 3ja herb íbúð á 3.
hæð að Klukkurima. FRÁBÆRT
ÚTSŸNI.
Sérinngangur af svölum. Íbúðin er
velskipulögð og allar vistarverur
rúmgóðar. Húsið er í góðu ástandi
og var málað árið 2000. Sérmerkt
bílastæði fylgir eigninni.
Brunabótam: 10,4 millj.

14,900,000

NÝTT
3ja herbergja

Þórufell - 111 Rvík 

Afar falleg og mjög mikið end-
urnýjuð 78,9 fm 3ja herb íbúð á 2.
hæð við Þórufell. Eldhús og bað-
herbergi hafa algjörlega verið end-
urnýjuð á mjög smekklegan hátt.
Brunabótamat: 9,2 millj

12,500,000

4ja herbergja

Lækjasmári - 201 Kóp 

Stórglæsileg 4ja herbergja 109,2
fm íbúð á 2. hæð í vönduðu lyftu-
húsi . Allar innréttinga,hurðir og
skápar úr kirsuberjavið.Parket á
gólfum. Örstutt í alla þjónustu.

21,000,000

NÝTT

2ja herbergja

Hraunbær - 110 Rvík 

Miög góð 69,8 fm 2ja herb ibúð á
fyrstu hæð að Hraunbæ. Flísar og
parket á góflum. Eldri innrétting í
eldhúsi. baðherbergi flísalagt í hólf
og gólf.
Brunabótamat: 9,6 milljónir

NÝTT Helgamagrast.-600 AK

Glæsileg mikið endurnýjað fimm her-
bergja einbýlishús á tveimur hæðum á
neðri brekkunni á Akureyri. Glæsilegur
garður með nýjum sólpalli og
geymsluskúr.

16,900,000

Suðurg.-230 Sandger.

Gott 2ja hæða parhús sem sam-
anstendur af þremur svefnherbergj-
um, stofu og sjónvarpsholi. þvotta-
herbergi er rúmgott og inn af for-
stofu. Bílskúrsréttur. Laus fljótlega.
Brunabótamat. 18,4 millj

11,600,000

Einbýli 3ja - 4 herbergja

Asparfell - 111 Rvk

Stærð: 95,4
Hæð: 4
Brunabótam. 11,2 millj.

12,900,000

Svarthamrar-112 Rvík .

Mjög góð 3ja herbergja 92,4 fm íbúð
á þriðju hæð með sérinngangi . Út-
gengi er úr stofu á suð-vestur svalir
þar sem er glæsilegt útsýni yfir borg-
ina.

16,500,000

4ja herbergja 3ja herbergja
Grettisgata-101 Rvík

Virkilega falleg 2 herb íbúð með sér-
inngangi. Kirsjuberjaparket á gólfum.
Flísar á veggjum og gólfi á baðher-
bergi. Eldhús með borðkrók. Flottar
innihurðir.

9,500,000

Víkurás - 110 Rvík 

Falleg 57.6 fm 2ja herb íbúð á 3. og
efstu hæð að Víkurási. Frábært útsýni
til Esjunnar. Parket á gólfum, Fallegt
flísalagt baðherbergi. Skápar í her-
bergi og forstofu.

11,500,000

2ja herbergja 2ja herbergja

Æsufell - 111 Rvk 

Góð 2ja herb 65 fm íbúð á jarðhæð.
Parket á stofu, dúkur og flísar á bað-
herbergi og teppi á svefnherbergi.

9,400,000

Þórðarsv.-113 R./bílag

Falleg 2ja herb íbúð ásamt stæði í bíl-
geymslu. Parket og flísar á gólfum,
Kirsuberjaviður i innréttingum og
hurðum. Suður svalir, fallegt útsýni.

14.900.000

2ja herbergja 2ja herbergja



9MÁNUDAGUR  24. janúar 2005

STÆRRI EIGNIR

BREKKUTANGI - MOSF -
RAÐHÚS Gott 253 fm. gott raðhús með
innbyggðum bílskúr, sem er kjallari, hæð og efri
hæð. Húsið skiptist m.a. í stórar stofur, 2 bað-
herb. og ein snyrting, 6 svefnherb., sjónvarpshol
og mikið geymslupláss. Falleg ræktuð lóð. Inn-
byggður bílskúr. Verð 32,0 millj.

4RA - 5 HERB.

SÓLHEIMAR - LYFTUHÚS -
ÚTSÝNI 4ra herb. um 101 fm. íbúð á 9.
hæð í mjög góðu lyftuhúsi. Íbúðin skiptist m.a. í 3
góð svefnherbergi, stofu og borðstofu, eldhús og
baðherbergi.
Sérgeymsla í kjallara og sameiginlegt þvottahús
með vélum. Húsvörður. Eitt mesta útsÿni á
Reykjavíkursvæðinu. Laus strax. Verð 17,5 millj.

3 HERBERGJA

NAUSTABRYGGJA - SÉR-
INNGANGUR
3ja herb. 93,3 fm falleg íbúð á jarðhæð með sérinn-
gangi og stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist í for-
stofu, gott eldhús, þvottaherb. stóra stofu, 2 góð
svefnherbergi og baðherb. Vandaðar innréttingar,
parket á öllu, flísalagt bað. Húsið er klætt að utan.
Laus strax. V. 19,9 millj.

TIL LEIGU

NÝBÝLAVEGUR - LAUST 
TIL LEIGU HJÁ ÁSBYRGI, mjög gott 100 fm. at-
vinnuhúsnæði á jarðhæð. Húsnæðið er mjög
bjart og með góðri lofthæð. Hentar sérstaklega
vel fyrir heildverslun, teiknistofur eða léttan iðn-
að. Leiguverð 85 þús. á mán. Laust strax.

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen
108 Reykjavík
SÍMI 568 2444 - FAX 568 2446
Ingileifur Einarsson lögg.fasteignasali
Gunnar Hallgrímsson sölumaður sími 898 1486

SAMTENGD SÖLUSKRÁ SEX FASTEIGNASALA • EIN SKRÁNING • MINNI KOSTNAÐUR • MARGFALDUR ÁRANGUR

Frábærlega vel staðsett 5 hæða lyftuhús með miklu útsýni að Sóleyjarima 11
Grafarvogi. Í húsinu eru 2ja, 3ja og 3-4 herb. íbúðir og öllum íbúðum fylgir sér-
merkt bílastæði í lokaðri bílageymslu. Íbúðirnar seljast fullbúnar með vönd-
uðum innréttingum en án gólfefna, afhending íbúða er í júní til september
2005. BYGGINGARFÉLAGIÐ HÚSAFL ER BYGGINGARAÐILI HÚSSINS.

GLÆSILEG NÝBYGGING 

FRÓÐENGI - 2JA HERB. - BÍLAGEYMSLA 

SMIÐJUVEGUR - SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI

TIL LEIGU

84 HA LANDSSPILDA Í FLÓANUM

asbyrgi@asbyrgi.is • www.asbyrgi.is • www.hus.is 

TIL SÖLU HJÁ ÁSBYRGI: Verslunar og
skrifstofuhúsnæði á annarri hæð við
Smiðjuveg í Kópavogi. Húsnæðið er
656,3 fm. Þar var áður rekin ljósa og
nuddstofa. Húsnæðið er í dag að mestu
einn salur. LAUST STRAX! (35390)

Til sölu er mjög gott um 84 ha. land úr
landi Galtastaða í Flóa. Landið skiptist í
um 18,3 ha tún og um 65,7 ha. mjög gott
beitiland. Mjög góð staðsetning um 75
km frá Reykjavík. Landið hentar sér-
staklega vel fyrir hestamenn.(tilv.34782)

SMIÐJUVEGUR 
LAUST STRAX 
TIL LEIGU HJÁ ÁSBYRGI, mjög gott
verslunar- og þjónustuhúsnæði á
jarðhæð 502,8 fm. Húsnæðinu er
hægt að skipta upp í tvær einingar.
Góðir gluggar með fínu auglýsinga-
gildi og 2 stórar innkeyrsludyr. Leig-
ist í einu eða tvennu lagi. Eignin er
laus strax. (34415)

Til sölu við Fróðengi mjög falleg
2ja herbergja 67,5 fm íbúð með
góðri lokaðri bílageymslu. Stutt
er í Borgarholtsskóla og
Spöngina. Eign sem vert er að
skoða. Laus 5. apríl 2oo5. Verð
13,5 millj. (tilv. 35312)

ATVINNUHÚSNÆÐI

SÍÐUMÚLI-SKRIFST. HÚSNÆÐI

TIL SÖLU HJÁ ÁSBYRGI: 
Mjög gott 588,5 skrifstofuhúsnæði á 2. hæð við Síðu-
múla. Húsnæðið er útbúið með móttöku, skrifstofu-
herbergjum, fundarherbergi og kaffistofu. Verð
60.000.000 (tilv.35456)

HAMRABORG - JARÐHÆÐ 
TIL SÖLU EÐA LEIGU HJÁ ÁSBYRGI, mjög gott
219,0 fm verslunar eða þjóustuhúsnæði á
jarðhæð. Húsnæðið er mjög vel staðsett og
hefur mikið auglýsingagildi. Laust strax. Allar
nánari upplysingar gefur Ingileifur Einarsson
hjá Ásbyrgi fasteignasölu.

Viðjugerði

Vorum að fá í einkasölu sérstaklega
vandað um 300 fm einbýlishús á tveimur
hæðum við Viðjugerði í Reykjavík. Húsið
er teiknað af Kjartani Sveinssyni og byggt
árið 1973. Húsið skiptist þannig. Efri hæð:
stofa, borðstofa, eldhús, þvottahús/búr, 2-
3 herbergi og baðherbergi. Neðri hæð:
forstofa, hol, geymsla/snyrting, gangur, 3-
4 herbergi og baðherbergi. Möguleiki er
að hafa 3ja herb. íbúð með sér inngangi
á neðri hæð hússins. Innbyggður bílskúr.
Húsinu hefur verið mjög vel viðhaldið og
hefur nýlega verið málað. Falleg gróin
lóð. Tvennar stórar svalir. Glæsilegt út-
sýni er úr húsinu.V. 48,5 m. 4566

Reynimelur

Góð 3ja-4ra herb. íbúð á 2. hæð í fjölbýl-
ishúsi. Íbúðin skiptist þannig: stofa, tvö
herbergi, (voru þrjú) eldhús, baðherbergi
og hol. Suður svalir. Áhv. cs. 11 m. frá
Ísb. V. 15,5 m. 4707

Holtagerði - Efri sérhæð

Falleg u.þ.b. 160 fm efri sérhæð við
Holtagerði í Kópavogi í tvíbýlishúsi sem
er teiknað af Kjartani Sveinssyni. Eignin
skiptist í forstofu, snyrtingu, þvottahús,
fjögur herbergi, hol, stofu, borðstofu, eld-
hús, sjónvarpsherbergi og baðherbergi.
Bílskúrsréttur á lóð. Húsið lítur vel út að
utan og var það málað s.l. sumar. Eign-
inni fylgir útgrafið rými undir húsinu sem
gæti nýst sem aukaíbúðarrými. Bílskúrs-
réttur.  4713

Hálsasel

Fallegt tvílyft 218 fm einbýlishús við
Hálsasel í Seljahverfinu. Eignin skiptist í
forstofu, hol/gang, tvær samliggjandi stof-
ur, snyrtingu og eldhús á neðri hæðinni. Á
efri hæðinni er alrými (fjölskyldurými),
baðherbergið og þrjú herbergi.
Geymsluris er yfir hluta hæðarinnar með
mikilli lofthæð. Einstaklega fallegur sam-
eiginlegur garður á milli húsa en næstu
hús er sambyggð á bílskúrum. 
V. 28 m. 4666

Úthlíð

Sérlega falleg 4ra herbergja íbúð á jarð-
hæð í Úthlíð í Reykjavík. Eignin skiptist í
forstofu, hol/gang, eldhús, geymslu, bað-
herbergi, tvö herbergi, stofu og borðstofu.
Sameiginlegt þvottahús á hæð. Pallur út
af stofu. Nýlegt eldhús og baðherbergið
er nýstandsett. Skólp endurnýjað og raf-
magn að hluta til. V. 17,8 m. 4712.

Tunguvegur - glæsilegt

Tunguvegur - Nýkomið í einkas. 4-5
herb. 112 fm stórglæsilegt raðhús við
Tunguveg, allt endurnýjað, 2 h. og kj.
Nýtt rafm., þak, skólp, Danfoss, rúður.
Flísar og parket á gólfum. Baðh.flísalagt,
upph. salerni, sturtukl. og skápar. Í
eldh.er falleg, hvít innrétt, góður borðkr.
Viðarverönd í suður. Hiti í stétt. Stór-
fenglegt útsýni. Eign í sérflokki. Verð: 25
millj. Verð: 25 millj. 4592

Birkimelur - glæsileg

Birkimelur - glæsiGlæsileg 3ja herbergja
93 fm íbúð með aukaherbergi í risi.
Íbúðin skiptist í hol, baðherbergi, eldhús,
svefnherbergi og tvær skiptanlegarstof-
ur. Svalir eru út af annarri stofunni. Í risi
er aukaherbergi með aðgang að sam-
eiginlegri snyrtingu. V. 17,7 m 4730

Ægisíða - Hæð og ris

Ægisíða - Hæð og Falleg 120 fm hæð
og ris auk 40 fm bílskúrs við Ægisíðu í
Reykjvík í tvíbýlishúsi. Eignin skiptist
m.a. í fjögur herbergi, tvær samliggjandi
stofur, tvö baðherbergi og tvö eldhús og
því auðvelt að eignina í tvennu lagi. Hús
í mjög góðu ástandi. Einnig er til sölu í
sama húsi 64 fm 2ja herbergja íbúð sem
hægt er að kaupa með hæðinni og risinu
og nýta eignina sem einbýli. Ásett verð á
2ja herbergja íbúðina er 12,5 milljónir. 
V. 26,0 m. 4714

Reykjahlíð - laus fljótlega

3ja herb. falleg og björt 80 fm íbúð á 1.
hæð í litlu fjölbýli. Íbúðin skiptist í stofu,
tvö svefnherb., eldhús og baðherbergi.
Vestur svalir. Góð staðsettning. 
V. 15,9 m. 4662

Skerplugata í Skerjafirði

Mjög falleg 174 fm íbúð á tveimur hæð-
um í tvíbýlishúsi sem var flutt og endur-
nýjað 1991. Um er að ræða efri hæð,
rishæð auk hluta í kjallara. Íbúðin skipt-
ist m.a. í tvær stofur, 5 herb. o.fl. Upp-
runalegur stíll hússins hefur verið látinn
halda sér. Mikil lofthæð. V. 29 m 4715
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Eiður Arnarson Viggó Jörgensson
lögg. fasteignasali

Sigursveinn Jónsson Geir Þorsteinsson Hafdís Stefánsdóttir

Strandgötu 41 - 220 Hafnarfjörður - www.hf.is

RAÐ- OG PARHÚS

FÍFUVELLIR - 221 HAFNARFIRÐI 
Mjög vel skipulögð raðhús á þessum frá-
bæra stað. Húsin eru sjálf um 160fm en bíl-
skúrar frá 43fm - 49fm.samtals um 211fm.
Gott skipulag, fjögur svefnh, tvö baðher-
bergi, stofa og borðstofa. Húsin skilast til-
búin að utan með nánast ósnertum
hraunjaðrinum allt í kring. Að innan verða
hús fokheld. Aðeins 2 hús eftir. Verð frá
19,2 millj - 19,9 millj.

3JA HERB.

LÆKJASMÁRI - 200 KÓPAVOGI
LAUS STRAX. Glæsileg 3ja herbergja 94,4
fm íbúð á jarðhæð með sér garði, ásamt
bílastæði í bílageymslu. Geymsla og þvotta-
hús innan íbúðarinnar. Útgengt í suðurgarð.
Frábær staðsetning, stutt í alla þjónustu.
Verð 18,7 millj.

3JA HERB.

ÁLFHOLT - 220 HAFNARFIRÐI
LAUS. Glæsileg 94,5 fm 3ja herbergja enda-
íbúð í litlu fjölbýli. Tvö góð svefnherbergi,
stórar stofur með gluggum á tvo vegu. Eld-
húsið er með fínni innréttingu, nýl. eldavél
með keramik hellub. Nýl. Husqvarna ísskáp-
ur fylgir, borðkrókur við útskotsglugga,
þvottaherbergi inn af eldhúsi. Baðherbergið
er flísalagt, innrétting og gluggi. Öll gólfefni
eru nýl. Íbúðin er öll máluð á þessu ári.
Þessi eign er laus við kaupsamnning.
Verð 17,4 millj

2JA HERB.

HVERFISGATA - 220 HAFNAR-
FIRÐI Stórglæsileg mikið endunýjuð
2ja herbergja íbúð með bílskúr. Rúmgóð
stofa. Eldhús með glæsilegri innréttingu,
AEG eldunartæki stállituð. Baðherb með
baðk, flísar í hólf og gólf. Snyrtilegur bíl-
skúr. Sjón er sögu ríkari. Þessi var í innlit
/ útlit. Verð 13,9 millj

3RA TIL 4 HERB.

SKÓGARÁS - 110 SELÁSHVERFI
LAUS STRAX. Mjög rúmgóð og vel skipu-
lögð 76 fm 2ja til 3ja herb. íbúð á jarðhæð
með sérgarði í fallegu fjölbýlishúsi. Sérstak-
lega rúmgóð stofa með útsýni og útgengi út
á verönd. Þvottahús í íbúð. Baðkar og
sturtuklefi á baði. Snyrtilegt eldhús með við-
arinnréttingu.Parket og flísar á gólfum. Mjög
rólegt og barnvænt hverfi. Verð 13,9 millj.

3JA HERB.

FAGRIHVAMMUR - 220 HAFNARF. 
106,3 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með
sér inngangi í glæsilegu tvíbýlishúsi. Rúm-
góð stofa með parketi á gólfi. Rúmgott eld-
hús með glæsilegri innréttingu. Tvö rúmgóð
svefnh, baðh með snyrtilegri innréttingu
baðkari og sturtuklefa. Þvottahús með
snyrtilegri innréttingu. Sérlega glæsileg eign
á þessum vinsæla stað.Verð 17,4 millj.

VERÐ:

3ja herbergja íbúðir 105,9 fm  107,8 fm kr. 19,8 millj. - 20,3 millj.

3ja - 4ra herb. íbúðir 87,6 fm  87,6 fm kr. 16,9 millj. - 16,9 millj. 

4ra herbergja íbúðir 92,4 fm  110,0 fm kr. 17,8 millj. - 20,7 millj.

MJÖG TRAUSTUR BYGGINGAVERKTAKI

Íbúðirnar verða afhentar fullbúnar, en án gólfefna nema flísar á baði 

og sérþvottahúsi. Vandaðar innréttingar. Öll sameign frágengin. 

Til afhendingar frá 1. júni 2005. 

Frábær staðsetning, stutt í leikskóla, grunnskóla, íþróttir og 

aðra þjónustu sem býðst á svæðinu. Teikningar og skilalýsing 

á skrifstofunni okkar að Strandgötu 41 í gamla ì Skálanumî

EINBÝLI

MERKURGATA - 220
HAFNARFIRÐI Fallegt og

mikið endurnýjað einbýli með

tveimur íbúðum í hjarta Hafnar-

fjarðar. Alls er húsið 241,6 fm

að stærð. Eign sem vert er að

skoða. VERÐ 29,5 millj.

NÝJAR ÍBÚÐIR AÐ DAGGARVÖLLUM 6 HAFNARFIRÐI

Steinað fjölbýlishús á þremur hæðum með 28 íbúðum

3JA HERB.
ENGJAHLÍÐ - HAFNARFIRÐI Glæsileg 3ja herbergja íbúð á þessum vinsæla

stað í Hafnarfirði. Rúmgóð stofa/borðstofa með útgengi á suðursvalir. Eldhús með

snyrtilegri innréttingu. Baðherb. með glæsilegri innréttingu. Rúmgott svefnh. með

skápum. Rúmgott barnaherb. Verð 14,5 millj. 
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Barmahlíð Sérhæð

Sérlaga falleg, björt og mikið endurnýjuð, efri
sérhæð á þessum vinsæla stað í hlíðunum,
ásamt 36 fm. sérstæðum bílskúr, sem hefur ver-
ið innréttaður sem íbúð. parket og flísar á gólf-
um. Verð 24,9 mill.(4339)

Veghús Penthouse 

Vorum að fá í sölu sérlega fallega og vel skipu-
lagða 188 fm þakíbúð á þessum eftirsótta stað.
Fjögur herbergi, innbyggður bílskúr. Sér þvotta-
hús. glæsilegt baðherbergi. Grill suður svalir.
Verð 28,9 millj. (4359)

Snorrabr.2ja herb.

Vorum að fá í einkasölu mikið endurn. ósamþ.
kjallaraíbúð á þessum góða stað. Parket og flís-
ar á gólfum, nýlegt fallegt eldhús og flísalagt
baðherb. Verð 9,5 millj. (4336)

Bankastr.Hæð

Vorum að fá í sölu hæð með tveimur tveggja
herbergja íbúðum á þessum eftirsótta stað. Sjón
er sögu ríkari. Verð 32 millj. (4349)

Skógarás 2ja herb.

Vorum að fá í sölu gullfallega 2ja herbergja á
jarðhæð á þessum eftirsótta stað. Sér garður.
Fyrstur kemur fyrstur fær.

Egilsgata 2ja herb.

veggja herbergja 48,3 fm. íbúð á jarðhæð/kjall-
ara með sérinngangi í 3 býlishúsi á þessum vin-
sæla stað. Sér hiti og sér rafmagn. Íbúðin snýr öll
í suður og inn í garð. Verð 9,9 mill. (4355)

Hraunbær / Skipti 

Vorum að fá í sölu gullfallega 88 fm þriggja her-
bergja íbúð á 3.hæð í þessu barnvæna hverfi.
Parket og flísar eru á gólfum. Skipti möguleg á
tveggja. Verð 14,5 millj. 

Sporðagrunnur 3ja herb.

Vorum að fá í einkasölu fallega 74fm. íbúð í húsi
teiknuðu af Sigvalda Thordason. Parket og flísar
á gólfum. Íbúðin er í leigu og laus í júní 2005.
Verð 13,8 millj. (4338)

Naustabryggja 5 herb.

Vorum að fá í sölu glæsilega 132 fm fimm her-
bergja íbúð á tveimur hæðum. Sér stæði í bíla-
geymslu. Parket og flísar eru á gólfum. Verð 24,9
millj. (4257)

Laufengi 4ra herb.

Vorum að fá í einkasölu fallega 106fm enda íbúð
á 2 hæð með sér inngangi á þessum góða stað.
Flott útsýni, suður svalir, þvottaherb. í íbúð. Gott
hús. Verð 17,5 millj. (4296)

Sporðagrunnur 3-4ra herb.

Falleg og snyrtileg, 102,5 fm. 3-4ra herb. íbúð á
jarðhæð í þríbýlishúsi á þessum eftirsótta stað.
Parket og flísar á gólfum. Verð 18,9 mill. (4341)

Espigerði, 3-4ra herb.

Í einkasölu 97,4 fm endaíbúð á 2.hæð í þessu
eftirsótta lyftuhúsi. Íbúðin er barn síns tíma, en
sérlega snyrtileg og vel skipulögð. Geymsla í
kjallara er ekki skráð í stærð íbúðar.Snyrtileg
sameign. V. 19,9millj. (4345) 

Grettisgata 3ja - 4ra herb.

Falleg 89fm. 3ja-4ra herbergja íbúð, frábær stað-
setning. Nýuppgert baðherbergi, tvöföld stofa
þar sem mögulegt er að bæta við þriðja herberg-
inu. Sérgeymsla og sameiginlegt þvottahús.
V.15,9millj.

Blönduhlíð 3ja herb.

Vorum að fá í sölu sérlega glæsilega 81 fm 3-ja
herbergja kjallaraíbúð á þessum eftirsótta stað.
Verð 15,9 millj. (4317)

Leifsgata 2-3ja herb.

Erum með í einkasölu mikið endurnýjaða 2-3
herb. 63 fm. íbúð á þessum flotta stað. Nýleg
gólfefni, eldhús og . flísalagt bað. Þjófavörn. Sér-
lega falleg íbúð. Verð 11,9 millj. (3156)

Bjargarstígur 2ja herb.

Vorum að fá í sölu ósamþykkta 2ja herb. kjallaraí-
búð á þessum eftirsótta stað. Sér inn gangur.
Áhv.4,0 millj. Verð 5,9 m.(4270)

www.hofdi.iswww.hofdi.is Sími 533 6050 • 565 8000

Birtingakvísl Raðhús

Vorum að fá í sölu sérlega glæsilegt endaraðhús
sem stendur innst í botnlanga á þessum eftir-
sótta stað. Suður garður með timburverönd. 5
svefnherbergi. Parket og flísar eru á gólfum. Verð
33 millj. (4248) 

Markarflöt Einbýli

Vorum að fá í sölu glæsilegt 260 fm einbýlishús
á þessum eftirsótta stað. Búið er að klæða hús-
ið að utan. Timbur verönd í garði. Verð 39,9 millj.
(4238)

Þrúðvangur Einb. Hf.

Fallegt 218 fm einbýlishús á 2 hæðum, sér 2ja
herbergja búð í útleigu og stór bílskúr. Húsið er
innst í botnlanga, fallegt útsýni til norðurs og stutt
í skóla- og leikskóla. Fjölskylduvænt hverfi. Nýleg-
ur pallur, Mallorca stemming! Verð 36,4millj.

Þóroddst. Einb. (sandg.)

Einstakt einbýli á 1,0 hektara eignarlandi 2,0 km.
fyrir utan Sandgerði. Húsið er við golfvöllin og
sjávarsíðuna. Víðsýnt er úr húsinu, vinnuskúr,
hlaða og fl. sem mætti e.t.v. nýta. Frábær kaup!
Verð.16,9millj.

Runólfur Gunnlaugsson
lögg. fasteignasali.

Þórey Thorlacius
ritari og skjalagerð

Davíð Davíðsson
sölumaður

Kristín Pétursdóttir
skjalagerð

Jón Örn Kristinsson
sölumaður

Arnhildur R. Árnadóttir
ritari og skjalagerð

Runólfur Gunnlaugsson
Viðsk.fræðingur

lögg. fast.- og skipasali

Ásmundur Skeggjason
sölustjóri

Guðmundur Karlsson
sölumaður.

Kleifarsel - einbýli 

Vorum að fá í einkasölu fallegt og fjölskylduvænt hús á þessum skjólsæla og góða stað.
Stórt baðstofuloft og stórar ca. 40fm svalir. Góð herbergi. Húsið hefur fengið sérlega gott
viðhald gegnum árin. Stutt í skóla og alla þjónustu. Verð 32 millj. (4347)

Marteinslaug - Fjölbýli - nýtt

Vörum að taka í einkasölu glæsilegar fullbúnar íbúðir í þessu nýja húsi. Íbúðirnar eru fullbún-
ar með glæsilegu olíubornu parketi, flísalögðu baðherb., vönduðum tækjum og tilbúnar til af-
hendingar strax. Allar nánari uppl. á skrifstofu Höfða.

Eskivellir - Fjölbýli - nýtt

Glæsilegt nýtt 4ra hæða fjölbýlishús með lyftu og bílageymslu, alls 24 íbúðir í húsinu. Jarð-
hæð með sérafnotareit, góðar svalir á efri hæðum. 1.flokks innréttingar og tæki. Íbúðirnar eru
2ja-5herbergja, stærð frá 78,9m2-128,1m2. Verðbil 14-22,4 millj.

Fífuvellir - Raðhús

Glæsileg 208,8-211,2fm raðhús, fjögurra húsa lengja, á tveimur hæðum með góðum bílskúr. 4
stór svefnherbergi, tvö baðherbergi, frábær hönnun. Einkar góð staðsetning við Hraunjaðarinn,
góðir göngustígar liggja að skólanum og um allt hverfið. Eignin afhendist fullbúin að utan lóð
grófjöfnuð en fokheld að innan skv. skilalýsingu seljanda. Neðri hæð: Bílskúr, anddyri, herbergi,
snyrting, eldhús, stofa, borðstofa. Efri hæð: Pallur, hjónaherbergi, tvö herbergi, þvottahús, bað,
þakrými. Afhending á húsi 5-7 er apríl/maí 2005 og hús 9-11 sumarið 2005. Teikningar og skila-
lýsing á skrifstofu Höfða. Verð 19,2-19,9millj. (4311) 

Barónstígur Atvinnuhúsn.

Vorum að fá í sölu heila rishæð í þessu vandaða
húsi í miðbænum. Er tveir eignarhluta en selst
sem einn. Var innréttað sem tannlæknastofur en
er nú nýtt sem íbúðir. Verð 19,5 millj.

Sumarhús

Erum með í sölu þetta fallega 45fm sumarhús.
Húsið er fullbúið að utan, panelklætt og með
parketi á gólfum að innan. Svefnloft. Húsið er til-
búið til flutnings á draumalóðina þína.
Verð 5,5 millj. (4360)

Sími 533 6050 • 565 8000 
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LAUFVANGUR - HAFNAFJÖRÐUR 

Falleg og vel skipulögð 117,9 fm íbúð á 2. hæð á þessum eftirsótta
stað í Hafnarfirði. Eignin skiptist þrjú svefnherbergi, stofa, sjónvarps-
hol, eldhús, borðkrókur, þvottaherbergi inn af eldhúsi, baðherbergi,
suðursvalir og geymsla. Ásett verð 17,2 millj. 

FRAMNESVEGUR - BYGGINGARRÉTTUR

118,2 fm einbýlishús með byggingarrétti skv. deiliskipulagi. Sérgarður
og bílastæði. Eignin skipsti í forstofu, stofu, borðstofu, eldhús, 3-4
svefnherbergi, baðherbergi og sjónvarpshol. Ásett verð 24,3 millj. 

MIÐTÚN - HÆÐ OG RIS 

Algjörlega endurnýjuð eign á þessum eftirsótta stað. Nýr eigna-
skiptasamningur væntanlegur en stærð eignarinnar er ca. 130 fm.
Eign skiptist í forstofu, baðherbergi, eldhús, stofu, borðstofu og 3-4
svefnherbergi. Allt nýtt. Afhending samkomulag. Verð 25,6 millj.

ÞORLÁKSGEISLI - NÝBYGG. VIÐ FRIÐLÝST SVÆÐI 

224,3 fm einbýlishús á tveimur hæðum ásamt bílskúr. Húsið
stendur innarlega í botnlanga við enda golfvallarins og við frið-
lýst svæði. Óskað er eftir tilboðum í eignina. 

NAUSTABRYGGJA - MÖGUL. SKIPTI

186,7 fm raðhús á besta stað í Bryggjuhverfinu alveg við
höfnina. Húsið er nánast fullbúið. Falleg Alno eldhúsinn-
rétting með hnotuborðplötu. Seljandi er tilbúinn að taka
minni eign upp í. Ásett verð 41,5 millj. 

Hamraborg 20A • 200 Kópavogur • www.husalind.is 
Sími 554 4000 • Fax 554 4018 • husalind@husalind.is
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GUNNAR JÓN YNGVASON
LÖGGILTUR FASTEIGNA

FYRIRTÆKJASALI
VIÐSKIPTAFR. MBA

BEINN SÍMI SÖLUMANNA  ATVINNUHÚSNÆÐIS 821 5160

VIÐ AÐSTOÐUM ÞIG

SELJUM MEST AF ATVINNUHÚSNÆÐI OG FYRIRTÆKJUM

FAGLEG ÞJÓNUSTA  -  SÉRHÆFÐ ÞEKKING  -  TRAUST VINNUBRÖGÐ
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Guðný

Viggó

Halla

Halldór

Júlíus
Gunnar

Bjarni

Þórarinn
Ingvar

SÉRBÝLI
JAKASEL - 109 RVK 201 fm parhús
ásamt 22,8 fm bílskúr. Eiginni er skipt í tvær
íbúðir, samtals sex svefnherb. VERÐ 32,5
millj.

HÁSTEINSVEGUR - 825 STO Fal-
legt 231 fm 2ja íbúða hús. Húsið stendur á
2.450 m2 sjávarlóð og er upph. teiknað
sem fjórar íbúðir en hefur nú verið endursk.
Áhv. 10,7 millj. Brunab.m. 21,2 millj. VERÐ
17,1 millj.

BJARKARHEIÐI - 810 HVERA-
GERÐI Glæsilegt 4ra herbergja, 153,5 fm
raðhús við Bjarkarheiði í Hveragerði. Húsið
er með fallegum sólskála og innbyggðum
bílskúr. Húsið verður afhent tilbúið til inn-
réttinga og málunar. VERÐ 15,7 millj. 

LÁGHOLT - 340 STYKKISHÓLMUR
Steinsteypt ca 130 fm einb. auk 31 fm bílsk.
Þrjú svefnh. Húsið er allt nýl. endurn. að
innan, nýl. hellulögn og sólpallur. Garður í
rækt. Nýtt þak. VERÐ 14,0 millj.

BJARKARHEIÐI - 810 HVG.
Glæsileg steinsteypt raðhús á einni hæð í
byggingu. Ca 140 fm. Húsin skilast fullbú-
in. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Suður
garður, þökulagður. VERÐ 19,9 millj.

LANGAMÝRI - 800 SELF. Í bygg-
ingu, vönduð 4ra herb. raðhús á einni hæð,
með innbyggðum bílskúr, samtals 151,7
fm. Baðherb. fullbúið. Þvottahús m/ inn-
réttingu. VERÐ 19,2 millj.

DIGRANESHEIÐI - 200 KÓP. Mik-
ið endurnýjað 143,6 fm einbýli, hæð og ris.
Fjögur svefnherbergi. Eldhús, baðherbergi
og gólfefni að mestu endurnýjað. Góð eign
á 900 fm lóð. Miklir möguleikar. VERÐ 24,7
millj.

MÖÐRUFELL - 111 RVK. Falleg 2ja
herb. íbúð á fyrstu hæð í fölbýli með afgirt-
um og sólríkum garði. Opið eldhús með fal-
legri innréttingu. Björt stofa. VERÐ 9,4 millj. 

HEIÐARHOLT - 230 KEF. Góð 65,0
fm 2ja herbergja íbúð á 2. hæð. Opið og
bjart eldhús. Þvottahús á hæðinni. Þennan
aðila vantar 3ja herb. í Heiðarholti. VERÐ
7,8 millj.

ATVINNUHÚSNÆÐI

GARÐATORG-VERSL/SKRIF-
STOFUHÚSN. Verslunarhúsnæði
innst í Garðartorgi. Húsnæðin er notað sem
skrifstofu húsnæði í dag. Bílskúr/lagerrými
innaf sem ekki er inn í ferm. fjölda. VERÐ
14,4 millj.

HÁTÚN - 105 RVK. 610 fm verslun-
ar- lager húsn. Hentar vel fyrir t.d verslun
eða heildsölu Góð staðsetning, sér lager.
Fín aðkoma. VERÐHUGM: 48 millj. Uppl.
á skrifstofu Akkurat.

JAFNASEL - 109 RVK. Gott 337 fm
atvinnuhúsnæði með innréttingum og
tækjum fyrir veitingarekstur. Var sportbar.
VERÐ 38,0 millj.

BREKKUHÚS - 112 RVK. GÓÐ
FJÁRFESTING.159,4 fm atvinnuhúsnæði í
hús í útleigu með framtíðar leigusamning,
þar sem eftir eru átta ár. VERÐ 24,5 millj.

HVALEYRARBRAUT - 220 HFJ.
4 bil, hvert 170 fm, sem skiptist í 120 fm sal
og 50 fm skrifstofuhúsnæði á steinsteyptu
millilofti yfir svölum. Húsnæðið afhendis
fullbúið að utan og tilb. til innr. að innan.
VERÐ 16,9 millj. 

LAUGAVEGUR - 101 RVK. 143,1
fm verlsunarhúsnæði við götu. Góðir út-
stillingargluggar. VERÐ 26,5 millj.

PENTHOUSE

SKIPHOLT - 105 RVK „Penthouse“-
íbúðir á tveimur hæðum, tvennar svalir,
mjög stórar þaksvalir. Vandaðar
innréttingar. Einungis þrjár „penthouse“-
íbúðir eftir. Stærðir frá123 fm til 162 fm.
Frábær staðsetning. Verð frá 25,5–30,9
millj. Fullbúnar án gólfefna. Tilbúnar í
febrúar 2005. 122,7 fm íbúð á kr. 25,5 millj.
143,9 fm íbúð á kr. 29,9 millj. 162,0 fm íbúð
á kr. 30,9 millj.

HÆÐIR

NAUSTABRYGGJA -110 RVK.
Ný standsett 143 fm penthouse íbúð í sér
gæðaflokki. Allar innréttingar, gólfefni tæki
og hurðir úr ljósri eik. Allt að 6 metra loft-
hæð á sumum stöðum. Stórir og miklir
gluggar. Tvö svefnherb. og þrjár stofur.
Tvennar svalir, glæsilegt útsýni. Sjón er
sögu ríkari. VERÐ 32,9 millj.

4-7 HERB.

BLÁSALIR - 201 KÓP. Útsýnisíbúð!
Glæsileg 4ra herb. íbúð á 2.hæð ásamt
stæði í bílgeymslu. Mahogany innr. Vandað
eikarparket á gólfum. Þvottahús í íbúð.
Frábær staðs. og útsýni. VERÐ 20,5 millj. 

BÆJARHRAUN - 220 HFJ. 136,1
fm skrifstofuhúsnæði á annarri hæð. 4
skrifstofur(herb), 2 salir, eldhús/kaffistofa,
baðherb. Eignin er í dag nýtt sem íbúðar-
húsnæð. VERÐ 13,8 millj.

3JA HERB.

INGÓLFSSTRÆTI - 101 RVK. 2
íbúðir! nýuppg. húsi, 3 íbúðir, 91,5-143,2
fm að stærð, allar á tveimur hæðum. Allar
íb. hafa verið endurn. á vandaðan og
smekklegan hátt. VERÐ 22,9-25,5 millj..

HAMRABORG - 200 KÓP Mikið
endurnýjuð og björt 67,4 fm 2ja-3ja herb.
íbúð á 1stu hæð, með suðursvölum og bíl-
skýli. Sameign góð, opið bílskýli og garður
í rækt. VERÐ 13,3 millj.

BREIÐAMÖRK - 810 HVERA-
GERÐI. Skemmtilega hönnuð 93,4 fm
óinnréttuð íbúð á jarðhæð í blönduðu húsi.
Lofthæð íbúðar 2,7 m. Hentar vel fyrir fatl-
aða. Verð er miðað við ástand eignarinnar í
dag en hægt er að fá hana lengra komna.
VERÐ 13,2 millj. 

RAUÐARÁRSTÍGUR 105 RVK.
Hugguleg 3ja herbergja íbúð í kj/jarðhæð á
þessum vinsæla stað. Nýlegt eldhús. Stutt í
alla þjónustu og verslun. VERÐ 10,7 millj.

2JA HERB.

AUSTURBERG - 111 RVK. Gullfal-
leg 74,6 fm 2ja-3ja herb. íbúð á efstu hæð.
Geymsla innan íbúðar sem nýtist á ýmsa
vegu. Stórar V-svalir. VERÐ 11,4 millj.

REYNIMELUR - 107 RVK. Góð
40,1 fm ósamþykkt kjallaraíbúð á þessum
vinsæla stað. Stutt í Háskóla Íslands.
VERÐ 7,2 millj. 

ÞÓRUFELL - 111 RVK. Snotur 56,7 fm
2ja herb. íbúð á barnvænum stað. Nýl. eld-
húss-innrétting. Stórar svalir. Góð staðsetn-
ing, stutt í alla þjónustu. VERÐ 9,2 millj.

Sími 594 5000

Sími 594 5000  •  www.akkurat.is  •  Opið laugardaga frá kl. 11.00 - 14.00

VERÐMAT!   Ertu að hugleiða endurfjármögnun?           Verðmetum samdægurs.

TRÖNUHJALLI - 200 KÓP. Stórglæsilegt 180 fm parhús á tveimur hæðum á þessum frábæra stað. Innbyggður fullbúinn bíl-
skúr, 28 fm, samtals 208 fm. Óskráð ca 20 fm rými í kjallara. Mikið útsýni. Fjögur svefnherbergi, sér fataherbergi. Lóð afgirt með lim-
gerði og tréverki á alla kanta, stór trépallur. Gerfihnattadiskur getur fylgt. VERÐ 42,0 millj. 

UNIK TELUR HJÁ AKKURAT HAFÐU SAMBAND VIÐ SÖLUFULLTRÚA

EIGN VIKUNNAR
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Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna.

Vandaðar eikarinnréttingar frá HTH.

Vegghengd salerni. Þvottahús innan

íbúða. Tæki frá AEG.

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR, TEIKNINGAR OG SKILALÝSINGAR 
ER AÐ  FÁ Á SKRIFSTOFU AKKURAT AÐ LYNGHÁLSI 4 EÐA Á www.akkurat.is 594-5000

DAGGARVELLIR 6A, HAFNARFIRÐI

3ja herb. 87,6-107,8 fm. Verð  frá 16,9 millj. - 20,3 millj.

4ra herb. 92,4-110 fm. Verð  frá 17,8 millj. - 20,7 millj.

VANDAÐAR  EIGNIR Á FRÁBÆRUM STAÐ MITT Á MIILI ALICANTE OG BENIIDORM.
Aðeins 20 mín. akstur frá flugvellinum, rétt við bæinn El Campello. Gullfalleg ca 100 fm raðhús 

á frábærum stað við litla vík og ströndina. Afgirtur sundlaugargarður og lokað umhverfi með
öryggisaðgangi. Tvöföld einangrun í húsunum. Tvö svefnherbergi, tvö baherbergi, sérverönd,

sérgarður, svalir og loftkæling. Traustur byggingaraðili. Akkurat fasteignasala áætlar í samvinnu við
byggingaraðila og fjármögnunarbanka á Spáni, að hafa kynningarfund í lok janúar eða byrjun feb.

Áhugasamir sendi tilkynningu á viggo@akkurat.is eða 
skrái þátttöku með því að hringja á skrifstofu okkar í síma 594 5000.

SUMAHÚS Á SPÁNI



Brynjar Fransson
lögg. fasteignasali
samn./skjalagerð

sími 575 8503

Jón Ellert Lárusson
viðskiptafræðingur

sölumaður
lögg. fasteignasali

Örn Helgason
sölumaður

Þór Þorgeirsson
lögg. fasteignasali

sölumaður
sími 866 2020

Brynjar
Baldursson
sölumaður

sími 698 6919

Sverrir Kristjánsson
eigandi

sími 896 4489

OPIÐ  VIRKA DAGA FRÁ KL. 09.00 - 18.00
LAUGARDAGA FRÁ KL. 13.00 - 15.00

EINBÝLISHÚS
GVENDARGEISLI - EINBLI Um er
að ræða tvö einbÿlishús í byggingu, annað
þeirra er 309 fm en hitt er 260 fm. Húsin
verða afhent tilbúin til innréttingar. Stærra
húsið er á tveimur hæðum en minna húsið
á einni hæð.

SÉRHÆÐIR

ÆGISÍÐA - 107 RVK Erum með til
sölu 218,7 fm efri hæð og ris ásamt bílskúr
í fallegu húsi með glæsilegu óviðjafnanlegu
útsÿni. Íbúðin er samtals 183,7 fm og bíl-
skúrinn er 35 fm. Á neðri hæð er eldhús,
baðherbergi, stór stofa, hjónaherbergi og
stórar flísalagðar svalir. Á efri hæðinni eru
þrjú svefnherbergi, baðherbergi og ca. 20
fm flísalagðar svalir. Stétt fyrir framan bíl-
skúr og að útitröppum og útitröppur eru
upphitaðar. Verð 43,6 millj.

5 TIL 7 HERBERGJA

LANDAKOT - ÁLFTANESI 
FRÁBÆR STAÐSETNING Á 
NÁTTÚRUPARADÍSINNI ÁLFTANESI.

Íbúð á tveimur hæðum samtals 170 fm. í
tvíbýlishúsi á eignarlóð. Íbúðin skiptist í 2-3
stofur, 3-4 svefnherb., gestasnyrtingu, rúm-
gott flísalagt baðherb. með sturtuklefa og
baðkari, eldhús með ágætri innréttingu,
þvottaherb og geymsla. Búið er að end-
urnÿja skólp, rafmagn,gler og gluggakarma,
ofnalagnir og flest gólfefni. Húsið stendur sér
á stórri lóð, mikil friðsæld og fallegt útsÿni.
Eigninni fylgir 75 fm. útihús með 70 fm.
geymslulofti sem býður upp á mikla mögu-
leika. Laus fljótlega. Áhv. 13,0 m. V. 22.8 m.

4RA HERBERGJA
SKIPTI Á STÆRRI EIGN 4ra her-
bergja íbúð á 2. hæð í fjölbÿlishúsi í Fella-
hverfi Breiðholts. Íbúðin er stofa, þrjú
svefnherbergi, rúmgott eldhús, flísalagt
baðherbergi o.fl. Þvottaherbergi í íbúð. Yf-
irbyggðar svalir. Hús klætt að utan. Skipti
möguleg á stærri eign með a.m.k. 5 svefn-
herbergjum. Verð 15,5 millj.

3JA HERBERGJA

KRUMMAHÓLAR - ÚTSNI Mikið end-
urnýjuð útsÿnisíbúð á 7.h. í álklæddri lyftu-
blokk. Öll gólfefni íbúðarinnar voru endurnýjuð
nÿlega og var þá einnig skipt um eldhúsinn-
réttingu og baðherbergið tekið í gegn. Íbúðin
skiptist í tvö svefnherb. með skápum, rúm-
góða stofu með 10 fm. yfirbyggðum svölum út
af. (ekki í Femetratölu eignar) Baðherbergið er
með nuddbaðkari og eldhúsið með fallegri
innréttingu og borðplássi. Sam. þvottaher-
bergi á hæðinni og sérgeymsla í kjallara. Áhv.
5,9 m. V. 14,5 m.

2JA HERBERGJA

FURUGRUND - KÓP. 2ja herb. 56 fm
ósamþykkt kjallaraíbúð í fjöleignahúsi á þess-
um vinsæla stað í Grundum Kópavogs. Íbúðin
er stofa, svefnherb., eldhús og baðherb. Park-
et og flísar á gólfum. Verð 8,3 millj.

VESTURVÖR Ósamþykkt 2 herbergja íbúð
á jarðhæð. Íbúðin skiptist í svefnherbergi,
endurnýjað baðherbergi með nÿjum tækjum
og góðri innréttingu, geymslu, eldhús með
eldri innréttingu og stofu. Nÿtt parket fylgir á
gang og stofu. Íbúðin er laus. V. 6.1 millj. Áhv.
3,4 millj. Hugsanlegt að taka bíl uppí kaup-
verð.

ATVINNUHÚSNÆÐI
TIL LEIGU HÆÐ VIÐ SMIÐJUVEG
Vorum að fá til útleigu allt að 656 m≤ efri hæð
með góðri aðkomu, fallegu útsÿni, stórum
svölum á báðum hliðum og rúmgóðu anddyri.
Verið er að gera upp hæðina og verður hún af-
hent öll nÿ upp gerð með þeim kröfum sem
gerðar eru til skrifstofuhúsnæðis í dag og ef
um semst er möguleiki fyrir leigjanda að hafa
áhrif á innra skipulagi hæðarinnar.

Hæðin hentar undir margskonar starfsemi og
mögulegt er að skipta henni upp í smærri ein-
ingar. 33841

GLÆSIBÆR - 104 RVK Vorum að fá
glæsilegt 846 m2 húsnæði í Glæsibæ sem
býður upp á mikla möguleika. Húsnæðið er allt
á einni hæð og er í góðu ásigkomulagi. Að
utan er búið að taka húsnæðið í gegn og ver-
ið er að undirbúa byggingu bílastæðishúss þar
sem verður gengt beint á hæðina. Húsnæðið
getur hentað undir margskonar starfsemi m.a.
skemmtistað, veitingastað eða verslun.

KLETTHÁLS - 110 RVK Erum með til
sölu eða leigu í fallegu húsi sem er í byggingu
allt að 1619,7 m2 endabil í atvinnuhúsnæði
með allt að 10 metra lofthæð. Húsið er með
stórri lóð og er á tveimur hæðum. Jarðhæðin
er 1284 m2 og milliloft 379 m2 með 2 svölum.
Teikningar á skrifstofu. Mögulegt að fá minna
bil.

STANGARHYLUR - 110 RVK Vorum að
fá í sölu gott 564,7 m2 atvinnuhúsnæði á
tveimur hæðum með góðri aðkomu og bíla-
stæðum. Húsið hentar undir margskonar
starfsemi, það er með þremur inngöngum,
innkeyrsluhurð, lager, skrifstofum, eldhúsi
með tækjum og stórum sal. 34299

VAGNHÖFÐI - 110 RVK Vorum að fá

í sölu 432,5 m2 bil úr góðu atvinnuhúsnæði

með góðri lofthæð, góðu útisvæði og

tveimur innkeyrsludyrum. Innkeyrsludyrn-

ar eru 4,2 metrar á hæð og 4,2 metrar á

breidd og 3,8 metrar á hæð og 3,4 metrar

á breidd. Salurinn með allt að 6,5 metra

lofthæð, með stálbita fyrir hlaupakött í lofti

og með flísalögðu gólfi með hita í. Úti-

svæðið að ofan er hellulagt með hita í. 

Möguleiki er á að kaupa allt húsið sem er

samtals 940 m2. Teikningar á skrifstofu.

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI

TIL LEIGU Vorum að fá til leigu í stærri

eða smærri einingum í glæsilegt fimm

hæða 3503,6 m2 skrifstofuhúsnæði á mjög

góðum stað við Smáralind í Kópavogi.

Húsið er með glæsilegu útsÿni, nægum

bílastæðum, svölum, góðri aðkomu, opn-

um og björtum stigagangi. Húsið er ein-

angrað að utan og klætt með stálklæðning

og steinplötum. 

Teikningar á skrifstofu og allar nánari uppl.

gefur Örn Helgason á skrifstofu Fasteigna-

miðlunar eða í síma 575-8509.

FYRIRTÆKI
SÓLBAÐSTOFA Í GARÐABÆ Vor-

um til sölu sólbaðsstofu í eigin húsnæði á

góðum stað í Garðabæ. Sólbaðsstofan er

með 5 ljósabekkjum, 4 sturtum, og pláss

fyrir teingda starfsemi. 35408
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Sverrir Kristjánsson
Lögg. fasteignasali 
Gsm 896 4489

Jón Pétursson
Sölumaður
Gsm 898 5822

Karl Dúi Karlsson
Sölumaður
Gsm 898 6860

Opið virka daga
frá kl. 09:00-18:00.

www.fmg.is

Samtengd söluskrá
Sex fasteignasölur

- ein skráning - minni kostnaður -
- margfaldur árangur -

www.hus.is 

Landsbyggðin

STYKKISHÓLMUR Lítið snoturt

74,2 fm raðhús á einni hæð við Borgar-

braut. Húsið er í lokuðum botnlanga og

liggur lóðin að óbyggðu svæði fast við

Golfvöllinn. Aðkoma er góð, hellulagt plan

og stétt. Góður sólpallur út af stofu. Íbúðin

er forstofa, stofa, eldhús, 2 svefnherb.,

rúmgott bað og þvottaherb.. V. 8,8 millj.

STYKKISHÓLMUR 219,6 fm.

einbÿlishús með 2 íbúðum á góðum stað

við Laufásveg. Á jarðhæð er góð 3ja herb.

séríbúð sem er nÿlega innréttuð, m.a. eld-

hús, bað og gólfefni. Hæðin er forstofa,

bað, stórar samliggjandi stofur, svefnherb.,

rúmgott og bjart eldhús. Í risi eru 3 stór

svefnherb. og bað.

STYKKISHÓLMUR Mjög rúm-
góð 157,4 fm íbúð á tveimur hæðum við
Höfðagötu. 2 samliggjandi stofur og 4
svefnherb.. Svalir út af hjónaherb.. Útsÿni.
V. 9,4 millj.

STYKKISHÓLMUR Til sölu
111,9 fm. miðhæð í þessu reisulega húsi
við Silfurgötu. Mikið endurnÿjuð íbúð, m.a.
rafmagn, ofnar, eldhúsinnrétting og bað-
innrétting. Hæðin er með sér inngang. 4
herb. o.fl.. Góð staðsetning. Fallegt útsÿni
út á Breiðafjörð. V. 8,9 m.

STYKKISHÓLMUR Til sölu
Staðarfell í Stykkishólmi. Fallegt einbÿlis-
hús, mikið endurnÿjað á mjög smekklegan
hátt. 109,2 fm hæð og ris ásamt 49,7 fm
geymsluskúr. Fallegt sprautulakkað eld-
hús, baðherb. með innréttingu, þvotta-
herb., falleg stofa og 3 svefnherb.. Húsið
standur hátt og því mikið útsÿni yfir bæinn.
Sjarmerandi eign með sál.

STYKKISHÓLMUR Timburhús

við Tangagötu, kjallari, hæð og ris. Húsið er

klætt að utan og þarfnast standsetningar.

Hæðin er forstofa, 2 stofur, svefnherb. og

bað. Í risi eru 2 stór svefnherb.. Eign sem

gefur möguleika. V. 7,1 millj.

STYKKISHÓLMUR -
NÝBYGGING Verið er að hefja

byggingu á 9 raðhúsum á einni hæð. Stærð

húsanna verður frá 71 fm. til 99 fm. Traust-

ir bygginga aðilar. Hentugt tækifæri fyrir

einstaklinga, fjárfesta starfsmanna og

stéttarfélög. Húsin verða afhent fullbúin.

Verð frá 10,6 m. til 14 millj.

Sumarbústaðir

HRAUNBORGIR Til sölu mjög

vandaður og vel einangraður 47,6 fm. bú-

staður í botnlanga í Hraunborgum. 2 svefn-

herb. og svefnloft. Nÿlegur 50 fm pallur.

Kalt vatn og olíukynding. Rafmagn við lóð-

armörkin. Leigulóð. V. 5,8 millj.

KLAPPARHLÍÐ 
- 3JA HERB. Stórglæsileg 82 fm,
3ja herb., björt og falleg íbúð með sérinng.
á 3. hæð. Baðherb. með stórum sturtu-,
gufu- og nudd klefa. Elhús með fallegri
innréttingu og vönduðum tækjum, m.a. 5
hellu gaseldavél og granít borðplötu. Suð-
vestur svalir. Mahogny innréttingar og
hurðir. Fallegar flísar á gólfum. V. 16,8 m.

ÞORLÁKSGEISLI 
- NÝBYGGING Glæsilegt 196,6 fm
tvílyft einbÿlishús með 27,7 fm innbyggð-
um bílskúr á þessum vinsæla stað í Grafar-
holtinu með miklu útsÿni. Búið að ein-
angra, leggja raflagnir og hita með stÿrik-
erfi í öllum gólfum. Lÿsing: 2. hæð. Stofa
og borðstofa, arinn, baðherb., eldhús, suð-
ur-svalir. 1. hæð. Forstofa, hjónaherb., 3
svefnherb., baðherb., þvottahús, geymsla
og bílskúr. V. 40,6 m..

DUGGUVOGUR 
- ATVINNUHÚSNÆÐI 
Til sölu ca. 325 fm. jarðhæð með stórri inn-
keyrsluhurð. Góð lofthæð. Húsið er áber-
andi og hefur því mikið auglÿsingagildi.
Laust í apríl 2005.

DOFRABORGIR - SÉRHÆÐ 
Glæsileg og rúmgóð 135,3 fm efri sér hæð
í tvíbÿlishúsi ásamt 58 fm tvöföldum bíl-
skúr á besta stað í Grafarvogi. 3 svefnherb.
og 2 baðherb.. Fallegt parket og mustang
flísar á gólfum. Glæsilegar innréttingar og
tæki í eldhúsi. Hornbaðkar og vegghengt
salerni. Húsið stendur á fallegum útsÿnis-
stað. V. 34,8 m.
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Er þín eign á réttum stað ?

Guðmundur Andri,  sími: 8 200 215 | gandri@holl.is | Davíð, sími: 846 2792 | david@holl.is

Góður árangur okkar byggir á 

faglegri framsetningu, fumlausu 

söluferli og öruggum 

samningum. Sími 595 9015
 

Franz Jezorski lögg. fasteignasali
595 9015595 9015

Þegar fasteignaviðskipti fara
fram er að jafnaði um gríðarlega
fjárhagslega hagsmuni að ræða
og fólk yfirleitt að eyða mestu af
eigin fé sínu og taka á sig fjár-
hagslegar skuldbindingar, oft tugi
ára fram í tímann. Það segir sig
sjálft að miklu skiptir að þeir sem
sjá um milligöngu varðandi fast-
eignaviðskipti hafi til að bera
nauðsynlega þekkingu og reynslu.
Í lögum um sölu fasteigna, fyrir-
tækja og skipa sem tóku gildi 1.
október 2004 kemur fram að þeim
einum sé heimilt að hafa milli-
göngu við fasteignaviðskipti sem
hafa til þess löggildingu dóms-
málaráðherra. Til að öðlast slíka
löggildingu dómsmálaráðherra
þurfa fasteignasalar að hafa
starfsreynslu sem starfsmenn
fasteignasala og gengið í gegnum
strangt nám eða hafa öðlast lög-
mannsréttindi og er starfsheitið
fasteignasali lögverndað starfs-
heiti.

Það hefur verið Félagi fast-
eignasala mikið áhyggjuefni að
fjöldi vísbendinga hefur borist
um að aðstoðarfólk á fasteignasöl-
um (sölumenn/sölufulltrúar)
kynni sig gagnvart viðskiptavin-
um sem fasteignasala eða komi
fram í auglýsingum eða fjölmiðl-
um sem fasteignasalar. Vegna
þessa hefur Félag fasteignasala
meðal annars kært til lögreglu
slík tilvik og eins hefur félagið
gert alvarlegar athugasemdir og
Eftirlitsnefnd félagsins verið gert
viðvart, enda í slíkum tilvikum
um alvarlegar blekkingar að
ræða. Í læknalögum er tekið á því
þegar aðrir en læknar auglýsa sig
sem lækna og þeir skv. lögunum
kallaðir skottulæknar og er í því
ljósi ef til vill hægt að tala um
„skottusala“ í framangreindum
tilvikum.

Fasteignasalar starfa í sam-

ræmi við lög um sölu fasteigna,
fyrirtækja og skipa. Í þeim lögum
er rík ábyrgð lögð á fasteignasala
að rækja störf sín af kostgæfni og
samviskusemi og vinna þeir
drengskaparheit að því áður en
þeir hefja störf með sama hætti
og til dæmis lögmenn. Lögin hafa
að geyma margháttaðar skyldur
sem lagðar eru á fasteignasalann
við þau vandasömu störf sem
milliganga við fasteignaviðskipti
eru og bera fasteignasalar rétt-
indi og skyldur sem opinberir
sýslunarmenn. Öll þau vanda-
sömu úrlausnarefni sem koma
upp í fasteignaviðskiptum hafa
fasteignasalar út frá menntun
sinni og reynslu hæfni til að

takast á við, þannig að hagsmunir
neytenda séu tryggðir. Eitt af
meginmarkmiðum hinna nýju
laga um störf fasteignasala er að
vernda hagsmuni neytenda, þ.e.
að tryggja hagsmuni þeirra og að
þessi þjónusta sé veitt af og á
ábyrgð fasteignasala. Fasteigna-
salar hafa persónulegar starfs-
ábyrgðartryggingar, lúta eftirliti
Félags fasteignasala og Eftirlits-
nefndar félags fasteignasala og
hver og einn fasteignasali þarf að
fylgja ströngum siðareglum í
störfum sínum sem taka meðal
annars á samskiptum við við-
skiptavini.

Það er því brýnt að neytendur
geri ríkar kröfur til fagmennsku

og vandaðra vinnubragða fast-
eignasala og að milligangan sé
hnökralaus og í traustum höndum
fasteignasalans. Það er Félagi
fasteignasala mikið umhugsunar-
efni hve stór hluti þeirra sem
sinna milligöngu við fasteignavið-
skipti hefur ekki neina menntun
til starfsins (þ.e. er ekki fast-
eignasalar) og hafa því miður
komið upp mörg mál þar sem að-
stoðarmenn á fasteignasölum
hafa veitt ráðgjöf á hinum ýmsu
stigum viðskiptaferlisins sem
hafa leitt til tjóns og mikilla
vandamála fyrir neytendur. Á
sumum fasteignasölum eru 70-
90% starfsfólks aðstoðarmenn en
einungis um 10-30% fasteignasal-

ar. Félag fasteignasala hefur
miklar áhyggjur af þessu. Eins og
áður kom fram byggjast fast-
eignaviðskipti á mjög vandasömu
ferli sem hefst á verðmati eigna,
sem fasteignsalar hafa öðlast
menntun og reynslu til og í fram-
haldinu margvísleg skjalagerð og
ráðgjöf til neytenda í gegnum allt
sölu-/kaupferlið. Vitaskuld er ekki
hægt að ætlast til þess að þeir sem
ekki hafa menntun til starfans,
þ.e. eru ekki fasteignasalar, hafi
þá þekkingu til að bera sem nauð-
synleg er í slíkum viðskiptum. 

Í lögum er þrátt fyrir hina ríku
ábyrgð fasteignasala og allar þær
skyldur sem lögin mæla fyrir um
og hvíla persónulega á fasteigna-
salanum, gert ráð fyrir að aðrir
starfsmenn geti verið starfandi
við fasteignaviðskipti en þar er
um að ræða aðstoðarmenn á fast-
eignasölum. Þeirra störf eiga
einkum að felast í að sinna ein-
faldari störfum, til dæmis taka á
móti viðskiptavinum, svara ein-
földum fyrirspurnum og aðstoða
við gagnaöflun. Slíkir aðstoðar-
menn gætu einnig í einhverjum
tilvikum, ef þeir hafa til þess
nægilega þekkingu og reynslu,
skoðað fasteignir og gefið fast-
eignasala að því loknu upplýsing-
ar sem fasteignasalinn byggir
verðmat sitt á. Í einhverjum til-
vikum kynni slíkur aðstoðarmað-
ur einnig að geta, undir hand-
leiðslu fasteignasalans, aðstoðað
við að útbúa skjöl sem fasteigna-
salinn áritar síðan ef rétt er unnið.
Það varðar refsingu að kalla sig
fasteigna-, fyrirtækja- eða skipa-
sala án þess að hafa til þess lög-
gildingu dómsmálaráðherra. 

Spurðu þinn ráðgjafa á sviði
fasteigna-, fyrirtækja- eða skipa-
sölu hvort hann hafi réttindi!

Grétar Jónasson hdl.,
framkvæmdastjóri Félags fasteignasala.

Hvað er fasteignasali?

Grétar Jónasson, héraðsdómslögmaður og framkvæmdastjóri Félags fasteignasala, bendir í grein sinni á að þeim einum sé heim-
ilt að hafa milligöngu við fasteignaviðskipti sem hafa til þess löggildingu dómsmálaráðherra.



16 24. janúar 2005  MÁNUDAGUR

Klettagata - Hf. einb. Nýkom-
ið í einkasölu glæsilegt tvílyft einbýli með tveggja
herbergja séríbúð á jarðhæð og tvöföldum inn-
byggðum bílskúr, samtals 350 fm. Húsið er stað-
sett innst í botnlanga, góð staðsetning. Verð 39,8
millj. 74927

Grænakinn - Hf. Nýkomin í einka-
sölu sérlega falleg risíbúð á þessum vinsæla
stað. Eignin er skráð 91 fm. Tvö svefnherbergi og
möguleiki á þremur en auk þess er geymsla og
gott herbergi í kjallara. Góðar innréttingar. Park-
et á gólfum. Góð eign. Verð 14,2 millj. 60377

Álfholt - Hf - 5 herb. Nýkomin
í einkas. björt og falleg 106 fm íbúð á annarri hæð
í góðu fjölb. 4 góð svefnherb. Fallegar innrétting-
ar. Parket. Þvottah. í íbúð. Góðar suður svalir.
Verð 17.5 millj. millj. 62897

Fífusel - Rvk. Um er að ræða 114,1 fm
4ra herbergja íbúð á annari hæð, auk rúmgóðs
herbergis í kjallara með sameiginlegri salernis og
baðaðstöðu. Góðar innréttingar og gólfefni. Góð
eign í barnvænu umhverfi. Bílskýli. 108672

Öldugata - Hf. sérh. Vorum að
fá þessa skemmtilegu íbúð við Öldugötu í suður-
bæ Hafnarfjarðar. Íbúðin er á fyrstu hæð og er
66 fm. Skipting eignar: 2 svefnherbergi, stofa,
eldhús með borðkrók, hol, baðherbergi og sam-
eiginlegt þvottahús í kjallara. þetta er góð eign á
þessum vinsæla stað. Eign sem vert er að
skoða. Verð 12,2 millj. 91220 

Hjallabraut - Hf. Nýkomin í sölu

mjög góð íbúð á þessum vinsæla stað í norðurbæ

Hafnarfjarðar. Íbúðin er á þriðju hæð og er 89,7

fermetar. Skipting eignar: Forstofa, stofa, suður-

svalir, 2 svefnherbergi, baðherbergi, eldhús, búr,

þvottahús og geymsla. Gólfefni eru: Parket og

flísar. Rúmgóð geymsla í kjallara auk sameigin-

legrar geymslu. Þetta er eign sem vert er að

skoða. Verð 14,7 millj. 57380

Norðurbraut - Hf. Nýkomin í sölu

62,7 fermetra íbúð á fyrstu hæð í fjögurra íbúða

húsi í suðurbæ Hafnarfjarðar. Eignin skiptist í for-

stofu, eldhús, stofu, herbergi, gang, baðherbergi

og geymslur. Verð 9,2 millj. 107507

Reykjavíkurvegur - Hf Ný-

komin í einkasölu 48,3 fermeta íbúð á annrri hæð

í vel staðsettu fjölbýli. Eignin skiptist í forstofu,

baðherbergi stofu, eldhús, herbergi og geymslu.

Gólfefni eru flísar. Stutt í alla þjónustu. Verð 9,7

millj. 108070

Blikaás - Hf. - 2ja herb. Ný-

komin í einkasölu sérlaga glæsileg 70 fm íbúð á

neðri hæð í litlu fjölbýli. Sérinngangur, vandaðar

innréttingar og gólfefni, allt fyrsta flokks, 30 fm

verönd í garði, hús klætt að utan. Verð 15,2 millj. 

Hverfisgata - 2ja herb. - Hf. 

Þóroddarkot - einb. Álftanesi  

Móaflöt - einb. - Gbæ. 

Vorum að fá í sölu þessa sérlega skemmtilegu
eign á Hverfisgötunni, íbúðin er 2ja herb. með
bílskúr. Íbúðin er 57 fm og bílskúrinn 22,2 fm.
skipting eignar: Stofa, eldhús, svefnherbergi,
bað, bílskúr og sameiginlegt þvottahús. Þetta
er sérlega falleg eign á þessum góða stað við
miðbæ Hafnarfjarðar. Þessi íbúð var kynnt
sérstaklega í þættinum Innlit/Útlit. Það er vert
að skoða þessa eign. Verð 13,9 millj. 67787

Nýkomið í sölu mjög fallegt rúmgott einbýli á
einni hæð með innbyggðum bílskúr samtals ca
210 fm. Nýlegt eldhús og gólfefni. Góð stað-
setning og aðkoma. 4 rúmgóð svefnherb., áhv.
hagst. lán. Verð 31,9 millj..

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt einlyft ein-
býli með innbyggðum tvöföldum bílskúr, hús
136,5 fm bílskúr 50,4 fm samtals 186,9 fm. Tvö-
faldur bílskúr með sjálfvirkum opnara. Mjög fal-
legur garður, frábær staðsetning. Góð eign.
Verð 38 millj. 108488

Stekkjarhvammur - Raðh. - Hf. 

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali 

Ný komin í einkasölu fallegt 184,5 fermetra
endaraðhús á tveimur hæðum ásamt 21,3 fer-
metra innbyggðum bílskúr samtals um 205,7 fer-
metrar vel staðsett í Hvammahverfi í Hafnar-
firði. Eignin skiptist í forstofu , hol, eldhús,
þvottahús, stofu, borðstofu, gestasnyrtingu og
bílskúr. Á efri hæð eru 3 góð barnaherbergi,
hjónaherbergi með fataherbergi inn af, baðher-
bergi og vinnuherbergi. Eignin hefur öll verið
endurnýjuð að innan á mjög smekklegan hátt.
Glæsilegar innréttingar og gólfefni eru parket
og flísar. Verð 33. millj.

Stekkjarhvammur - raðh. - Hf. 
Nýkomið í einkasölu glæsilegt raðhús á þremur
hæðum samtals 187 fm. þar af bílskúr 26,3 fm.
Nýlegt eldhús og gólfefni. Góð staðsetning.
Verð 29,5 millj. 48596 

Fífuvellir 11 raðhús - eitt eftir 
Nýkomið glæsilegt 211 fm. raðhús á tveimur
hæðum í byggingu. Húsið afhendist folkhelt og
fullbúið að utan. Glæsileg hönnun. Frábær
staðsetning. Verð 20,4 millj. 107469

Glæsilegt einbýli á einni hæð með innbyggðum
bílskúr á góðum stað á völlunum í Hafnarfirði.
Húsið er 179,8 fm og bílskúrinn 60,2 fm samtals
240 fm. Húsið skiptist í forstofu, gestasnyrtingu
(möguleiki að hafa sturtu), stofu, borðstofu, eld-
hús, baðherbergi, þvottahús, fjögur svefnher-
bergi, geymslu og tvöfaldan bílskúr. Búið er að
vélslípa gólf. Húsið skilast fullbúið að utan,
klætt með steini og rúmlega fokhelt að innan,
þ.e. búið að einangra og plasta og vélslípuð
plata. Allar hurðir, gluggar og gler er frágengið.
Þak, þakkantur og niðurföll eru fullfrágengin.
Sorptunnuskýli fylgir ekki. Verð 24,9 millj. 72125

Furuvellir 40 - einb. Hf.  

Asparhvarf - Sérhæðir -Vatnsenda
Nýkomnar í einkasölu glæsilegar efri og
neðri hæðir 134,3 fermetrar ásamt stæði í
bílageymslu á frábærum útsýnisstað í
austurhlíðum Vatnsendahvarfs. Íbúðirnar
skiptast í samkvæmt teikningu: Anddyri,
gang, gestasnyrtingu, hol, eldhús, stofu,
borðstofu, hjónaherbergi, tvö barnaher-
bergi, baðherbergi, þvottahús og
geymslu.

• Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólf-
efna, þær fyrstu í sept. 2005.

• Vandaðar innréttingar og tæki.
• Sér inngangur, suðursvalir, séreignar-

flötur neðri hæða. Stæði í bílageymslu.
• Glæsilegt útsýni yfir Elliðavatn, Heið-

mörk, að Hengilsvæðinu, Vífilsfelli og
Bláfjöllum.

• Upplýsingar og teikningar á mbl.is og á
skrifstofu Hraunhamars.

Daggarvellir 6A fjölb Hf 
DAGGARVELLIR 6A
14 íbúðir. 
• Nýkomnar glæsilegar nýjar íbúðir 
• Um er að ræða 3 og 4ra herb. íbúðir með

sérinngangi, 88 fm til 110 fm. 
• Íbúðirnar afhendast í júni 2005 fullbúnar

án gólfefna.

• Vandaðar innréttingar og tæki. S-svalir
og útsýni.

• Góð staðsetning í barnvænu hverfi.
• Teikningar á Mbl.is
• Traustir verktakar
• Allar nánari uppl. veita sölumenn Hraun-

hamars.

Fjarðarbær við FH-torg Bæjarhrauni 2, 2 hæð til
hægri. Til sölu skrifstofuhúsnæði alls 168 fm
með greiða aðkomu að stórri hornlóð í góðu
rekstrarhverfi, næg bílastæði. Tækifæri til
starfsemi strax. Tengimöguleiki við stóran hlið-
arsal. Stílhreinn vandaður skrifstofubúnaður.
Góð lýsing, lagnastokkar og strimlagluggatjöld.
4 sérherbergi, biðstofa, móttaka og kaffistofa.
Geymslur og snyrtingar. 8,5 millj. áhvílandi til 20
ára. 

Bæjarhraun 2 

Glæsilegt einb.hús á einni hæð, 126,2 fm auk bíl-
skúrs 25,5 fm, samtals 151,7 fm, vandaður frá-
gangur allt miðast við að húsið verði sem léttast
í viðhaldi á komandi árum, ál klæðning og harð-
viður. Eignin er mjög vel staðsett í Vogunum.
Teikningar og allar nánari uppls. gefa sölumenn
á skrifstofu Hraunhamars. Húsið afhendist full-
búið að utan sem innan en án gólfefna til af-
hendingar í mars 2005. Verð 19,7 millj. 74546

Mýrargata - einbýli 
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Þau leiðu mistök voru gerð í blað-
inu síðastliðinn mánudag að lista-
verk Nínu Tryggvadóttur á Hótel
Loftleiðum var eignað Gerði
Helgadóttur. Hlutaðeigandi og
lesendur eru beðnir afsökunar á
þessum mistökum. ■

Flutningur
sjóvarnargarðs
athugaður
Markmið að verja hús við
Fjarðargötu.

Hafnarstjórn Ísafjarðarbæjar
hefur falið hafnarstjóra að safna
saman gögnum varðandi sjóvarn-
ir og sjóvarnaráætlun og leggja
fyrir næsta fund nefndarinnar.
Þetta kemur fram á vef Bæjarsins
besta, bb.is.

Þessi ákvörðun er tekin í kjöl-
far umræðna á fundi stjórnarinn-
ar fyrir skömmu um stöðu sjó-
varna við Fjarðarstræti eftir
óveðrið 2. til 5. janúar. Í bókun
stjórnarinnar segir að þá hafi sjór
gengið nánast óbrotinn upp að
byggingum norðanvert við Fjarð-
arstræti. Hafnarstjóri hefur feng-
ið það verkefni að athuga hvort
möguleiki sé á því að færa sjó-
varnargarð við Fjarðarstræti utar
þannig að hann verji húsin við
götuna betur. ■

Vísitala fasteignaverðs íbúðarhúsnæðis
á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar
á vegnu meðaltali fermetraverðs.

222,7 stig í
desember 2004
Vísitala fasteignaverðs íbúð-
arhúsnæðis hækkar.

Vísitala fasteignaverðs íbúðar-
húsnæðis á höfuðborgarsvæð-
inu var 222,7 stig í desember á
síðasta ári og hækkaði um 2,5
prósent frá fyrra mánuði. Eins
og kemur fram á vef Fasts-
eignamats ríkisins, fmr.is,
hækkaði vísitalan síðastliðna
þrjá mánuði um 7,7 prósent,
hækkun síðastliðna sex mánuði
var 13,1 prósent og hækkun síð-
astliðna 12 mánuði var 23,3 pró-
sent.

Vísitala fasteignaverðs íbúð-
arhúsnæðis á höfuðborgar-
svæðinu sýnir breytingar á
vegnu meðaltali fermetraverðs.
Íbúðarhúsnæði er skipt í flokka
eftir stærð og hvort það telst
fjölbýli eða sérbýli. Reiknað er
fermetraverð fyrir níu flokka
íbúðarhúsnæði. Það er vegið
með hlutdeild viðkomandi
flokks í heildarverðmæti á
markaði miðað við undan-
gengna 24 mánuði. ■

220 Hfj: Vel staðsett og fallegt hús
Þrúðvangur: Einbýlishús á tveimur hæðum.

Fasteignasala: Höfði.     Fermetrar: 218.      Verð: 36,4 milljónir.

Lýsing: Í húsinu er tveggja herbergja
íbúð á neðri hæð í útleigu og stór bíl-
skúr. Hol með flísum og góðum skáp og
gestasalerni. Eldhús með nýlegri glæsi-
legri innréttingu, stálháf yfir eldavél og
mósaíkflísum á milli skápa. Þvottahús er
flísalagt með innréttingu og útgengt
þaðan í bakgarðinn. Einnig er ágætt búr
í eldhúsi. Fallegt er í stofu og borðstofu
og öll loft eru nýleg sem og lýsing. Frá
herbergjagangi eru þrjú svefnherbergi
og baðherbergi. Einnig tvö góð barna-
herbergi en annað minna. Hjónaher-
bergi er rúmgott með skáp. Baðherbergi
er flísalagt með sturtuklefa. Á neðri hæð

er sérinngangur í góða tveggja herbergja
íbúð sem er í útleigu. Stofan er stór og
svefnherbergi ágætt með fataherbergi
inn af og eldhús og bað. Bílskúr er
snyrtilegur og rúmgóður með góðum
hillum, vatni, rafmagni, hita og opnara.
Eignin er í góðu viðhaldi og endurbætur
innanhúss eru til fyrirmyndar.

Úti: Húsið er innst í botnlanga. Pallur er
nýlegur. Lóðin er fallega ræktuð með
verönd og miklum trjágróðri í kring.

Annað: Stutt í skóla og leikskóla. Fjöl-
skylduvænt og rólegt hverfi.

104 Reykjavík: Frábært útsýni
Laugarásvegur: Efri hæð í fjölbýlishúsi með tvennum svölum.

Fermetrar: 102,8     Verð: 26,5 milljónir Fasteignasala: 101 Reykjavík

Lýsing: Gengið er inn um sameiginleg-
an inngang og þaðan upp teppalagðan
stiga á efri hæðina. Hátt er til lofts í
stofu og borðstofu, sem eru parkett-
lagðar. Svalir eru 26 fermetrar með frá-
bæru útsýni. Eldhúsið er með með
tæplega 20 ára gömlum innréttingum,
en neðri skápar eru eldri. Af parkett-
lögðum gangi liggja þrjú svefnherbergi
og eru skápar í tveimur þeirra og park-
ett á gólfum, en dúkur á einu. Svalir
eru úti af hjónaherberginu. Á baðher-

berginu er baðkar og innrétting við
vaskinn, en dúkur er á veggjum og
gólfi. Baðherbergið var endurnýjað árið
1985.

Úti: Sameiginlegur afgirtur garður og
sér bílastæði. Húsið var málað að utan
2003.

Annað: Í kjallara er stór sérgeymsla
með hillum og glugga og sameiginlegt
þvottahús. Sér bílastæði. 

■ LEIÐRÉTTING
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Helgi Bjarnason
helgi@draumahus.is

viðskiptafr. MBA

Ólafur Jóhannsson
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rekstrarfræðingur

Brynjólfur Hjartarson
brynjolfur@draumahus.is
hdl, löggiltur fasteignasali

Atli Rúnar Þorsteinsson
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sölustjóri

Eðvarð Matthíasson
edvard@draumahus.is

sölumaður

Guðrún Stefánsdóttir
gudrun@draumahus.is

sölumaður

Sigurður J. Sigurðsson
sigurdur@draumahus.is

löggiltur fasteignasali

Þórarinn Thorarensen
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sölumaður
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Brynjólfur Hjartarson hdl. og
Sigurður J. Sigurðsson, 
löggiltir fasteignasalar
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Sími 530 1800  •  Fax 530 1801
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Eðvarð Matthíasson 
edvard@draumahus.is
löggildur leigumiðlari

14.200.000 
Virkilega góð og vel skipulögð 2ja
herb. 65 fm íbúð á 1. hæð í sérlega fínu
fjölbýli. Gott þvottahús er innan íbúðar og ca 35 fm sérafnotaréttur á lóð
sem er með verönd í suðvestur. Bílskúr er sameiginlegur og er hann með
þvottaaðstöðu.

Gullengi - 112 Rvk

Hlaðbrekka - 200 Kóp  

17.200.000 
Mjög rúmgóð og fín 3ja herb. 93 fm íbúð
auk geymslu á jarðhæð í tvíbýli. Nýleg
og stór innr. í eldh. og nýlegt baðh.

3ja herbergja

Hraunteigur - 105 Rvk    

17.900.000. 
Virkilega góða og vel skipulagða 95 fm.
3ja herb. íbúð í kjallara (lítið niðurgrafin)
með sérinngang og sérverönd. Eignin
mikið endurnýjuð.

15.900.000
Vorum að fá i sölu einstaklega fallega 74,5 fm 2-3ja herb. íbúð í kjallara.
Íbúðin öll nýlega standsett. Ný eldhús innrétting með gaseldavél. Hlynspar-
ket á gólfi og flísar. Nyýleg rafmagnstafla. Frábærlega staðsett eign.

Hávallagata - 101 Rvk

Eðvarð Matthíasson 
edvard@draumahus.is
löggildur leigumiðlari

Eðvarð Matthíasson 
edvard@draumahus.is
löggildur leigumiðlari

Eðvarð Matthíasson 
edvard@draumahus.is
löggiltur leigumiðlari

Eðvarð Matthíasson 
edvard@draumahus.is
löggildur leigumiðlari

Ólafur Jóhannsson 
olafur@draumahus.is
löggiltur leigumiðlari

11.900.000 LAUS STRAX!
Mjög rúmgóð og fín 2ja herb. 76 fm
neðri hæð í tvíbýli. Sér inngangur og
sérgarðurí góðu fjölbýli. 

2ja herbergja

Klapparhlíð - 270 MosfAkrasel - 109 Rvk

14.700.000 
Góð 63,9 fm íbúð á fyrstu hæð í fjölbýli
með sér inngangi og verönd.

15.200.000 NYTT!
Björt og góð 74 fm. 2ja herbergja íbúð á
1. hæð með sérinngangi og útgengi í
garð. Bílastæði er við inngang. Íbúðin er
eins og ný.

Furugrund - 200 KopGnoðavogur - 104 Rvk

9.500.000 NYTT
Góð 2ja herbergja íbúð á fyrstu hæð i
fjölbýli á góðum stað i Fossvoginum
Kópavogi

3ja herbergja

Hamravík - 112 RvkBarðavogur - 104 Rvík

19.900.000
Einstaklega falleg 3ja herb. 104 fm íbúð
á 2. hæð með sérinngangi í mjög vönd-
uðu fjölbýli. Hlynsparket á gólfum.

16.900.000
3ja herb. 81,8 fm. íbúð á 1. hæð í þríbýlis-
húsi ásamt 28,6 fm. bílskúr á góðum stað
í Vogahverfi í Reykjavík!

Hrísmóar - 210 GbæHraunteigur - 105 Rvk

20.900.000 
Glæsileg og rúmgóð 3ja herb. 100,9 fm
íbúð á 3. hæð auk 18 fm bílskúrs.

14.900.000. 
Einstaklega góð 79,8 fm 3ja herbergja
íbúð í kjallara í þríbýli með sérinngangi.
Mikið búið að endurnýja eignina t.d.
Skólp og drenlögn, raflagnir í íbúð og
rafmagnstöflu.

Goðaborgir - 112 RvkFlúðasel - 109 Rvk[

21.500.000
Mjög falleg og vönduð 120 fm 5 herb.
endaíbúð á 3. hæð með sérinngangi.
Íbúðin er á tveimur hæðum.

15.900.000 
Vel skipulögð 5 herbergja 97,9 fm. enda-
íbúð á þriðju hæð ásamt 14,2 fm. her-
bergi í kjallara með aðgengi að baðher-
bergi. Útsýni.

4ra - 5 herbergja

Öldugrandi - 107 RvkVesturberg - 111 Rvk

18.300.000 
Rúmgóð 4ra herb. 100 fm auk geymslu, á
3. hæð ásamt stæði í lokaðri bílgeymslu
í afar góðu fjölbýli. Sér inngangur af
svölum. Öll þjónusta í næsta nágrenni.

14.900.000 NÝTT!
Góð 4ra - 5 herb 103 fm íbúð á 1. hæð í
góðu fjölbýli sem allt hefur verið tekið í
gegn. Sér afgirtur garður.

Frostafold - 112 RvkÁsholt - 105 Rvk 

22.500.000 
Falleg 119,1 fm. 5 herbergja íbúð á 2.
hæð í fjórbýli með stórum flísalögðum
suðursvölum og útsýni yfir alla borgna.

23.900.000 
Mjög rúmgóð og falleg 3ja herb. 102,7
fm íbúð á 6. hæð í góðu lyftuhúsi (1991)
Að auki er lokað bílskýli. Mjög flott og
mikið útsýni.

Fellsmúli - 108 Rvk Bakkastaðir - 112 Rvk 

18.900.000. 
Afar rúmgóð 4ra-5 herbergja 126,7 fm
íbúð á 1. hæð. Upprunalega er eignin
teiknuð sem 5 herbergja íbúð.

23.300.000 
Björt og góð 131,3 fm. (þ.a. geymsla 5,8
fm.) 4ra herbergja endaíbúð á efri hæð
með tvennum stórum svölum og sérinn-
gangi. Frábært útsýni.
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Helgi Már Karlsson
helgimar@draumahus.is

ljósmyndari

Guðrún Elíasdóttir
gudrunel@draumahus.is

ritari/skjalaumsjón

Telma Róbertsdóttir
telma@draumahus.is

þjónustustjóri

Hringbraut - 107 RvkMiklabraut - 105 Rvk 

16.900.000 
4ra herb. 90,7 fm íbúð á 4. og efstu hæð
í eldra fjölbýli. Nýtt baðh. nýlegt parket
og rafm. töluv. endurnýjað.

13.500.000 
4ra herb. 70,3 fm íbúð með geymslu og
aukaherb í kjallara. Þetta er risíbúð og
því töluvert stærri að gólffleti.

Grettisgata - 101 Rvk  Æsufell - 111 Rvk

19.500.000 
Mjög falleg og vel skipulögð 4ra her-
bergja 96,7 fm íbúð á annari hæð í
þriggja hæða húsi. Íbúðin er mikið upp-
gerð og vönduð í alla staði.

16.900.000 LAUS STRAX! 
Virkilega góð 4ra herb.102 fm íbúð á 2.
hæð í snyrtilegu fjölbýli með 2 lyftum.
Flísar og parket á gólfi. Húsvörður og ör-
yggismyndavélar. Þvottahús innan íbúð-
ar og sérgeymsla á hæðinni. 

4ra - 5 herbergja

Tröllateigur - 270 MosSóleyjarimi - 112 Rvk

24.500.000 
Endaraðhús, 5 herb. 189 fm að inn-
byggðum bílskúr meðtöldum. Afh. full-
búið að utan en fokhelt að innan með
gólfhita og grófjafn. lóð.

24.900.000 
Tvö endaraðhús, 5 herb. 209 fm á tveim-
ur hæðum með innbyggðum bílskúr. Afh
í ágúst 2005 fullbúin að utan, rúmlega
fokh. að innan.

Tröllaborgir - 112 RvkSogavegur- 108 Rvk

31.500.000 
Endaraðhús á tveimur hæðum með inn-
byggðum bílskúr. Húsið er 5 herb. 167
fm. LAUST.

33.900.000. 
Mikið endurnýjað og sérlega vel um-
gengið 4ra herb. 128 fm raðhús sem er
einkar vel skipulagt og ótrúlega rúmgott.
Góð eign. LAUST.

Rað- og parhús

Nýbyggingar

Smárat.-230 Reykjan.bæBrekkust. - 245 Sandg.

9.800.000. 
Nýstandsett og einstaklega fallegt 116
fm einbýli ásmt 51,2 fm. bílskúr og 40 fm
óskráðu rými í kjallara. 

7.000.000 
Eldra einbýli sem er 5 herb. 127 fm . Hús-
ið er hæð og ris með geymslukjallara.
Góð verönd.

Tröllateigur - 270 MosTröllateigur - 270 Mos

24.500.000
Endaraðhús, 5 herb. 189 fm að inn-
byggðum bílskúr meðtöldum. Afh. full-
búið að utan en fokhelt að innan með
gólfhita og grófjafn. lóð.

23.900.000 
Miðju raðhús 5 herb. 192 fm að inn-
byggðum bílskúr meðtöldum. Afh. full-
búið að utan, fokhelt að innan með gólf-
hita og grófjafn. lóð.

Nýbyggingar

Suðurnes
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2ja herb.
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ELDRI BORGARAR

HRAUNBÆR - RVÍK - ÞJÓNUSTUÍBÚÐ
LAUS STRAX. Vorum að fá í einkasölu
BJARTA OG FALLEGA 88 fm 3ja herbergja
íbúð á 5. hæð í góðu LYFTUHÚSI fyrir ELDRI
BORGARA. Viðarinnréttingar. Góðar svalir
og GLÆSILEGT ÚTSÝNI YFIR BORGINA.
Verð 18,9 millj.  3253

BOÐAHLEIN - ELDRI BORGARAR Fallegt
og vel viðhaldið 59,7 fm RAÐHÚS á einni
hæð við Hrafnistu í Hafnarfirði/Garðabæ.
SÉRINNGANGUR. FALLEGT ÚTSÝNI út á
Álftanes og fjörðinn. Verð 14,5 millj.  3197

EINBÝLI

KIRKJUVEGUR - GÓÐ STAÐSETNING Fal-
legt 60,8 fm EINBÝLI, hæð og kjallari á mjög
góðum stað í MIÐBÆ Hafnarfjarðar. Hæðin
er 34,1 fm og kjallarinn 26,7 fm. Húsið er
töluvert endurnýjað bæði að utan og innan,
góður pallur. Verð 13,5 millj.  3339

FURUVELLIR 40 - EINBÝLI GLÆSILEGT
180 fm EINBÝLI Á EINNI HÆÐ með 60 fm
innbyggðum bílskúr á góðum stað á Völlun-
um í Hafnarfirði, samtals 240,0 fm. Húsið
skilast fullbúið að utan, klætt með Steni og
rúmlega fokhelt að innan, þ.e. búið að ein-
angra og plasta, vélslípuð plata. FALLEG
OG GÓÐ STAÐSETNING VIÐ JAÐAR
BYGGÐAR. Verð 24,9 millj.  3023

KLAPPARHOLT - FRÁBÆRT ÚTSÝNI
STÓRGLÆSILEGT 219,7 fm EINBÝLI á
tveimur hæðum á frábærum ÚTSÝNIS-
STAÐ. Útsýni til austurs yfir Hafnarfjarðar-
höfn, yfir Álftanes til fjalla og allan hringinn
yfir Flóann til Snæfellsjökuls. Marmari og
gegnheilt parket á gólfum. Möguleg 5
svefnherbergi. SÉRSTÆÐ STAÐSETNING.
Verð 41,0 millj.  3084

SELVOGSGATA - ÚTSÝNISSTAÐUR FAL-
LEGT TALSVERT ENDURNÝJAÐ 122 fm
EINBÝLI, kjallari, hæð og ris á góðum
útsýnisstað í MIÐBÆ HAFNARFJARÐAR.
Nýlegar innréttingar, allt á baði og fl. 4
svefnherb. möguleg 5. Hlýleg og falleg eign
á góðum stað. Verð 23,9 millj.  1281

RAÐ- OG PARHÚS  

VÆTTABORGIR - GLÆSILEGUR
ÚTSÝNISSTAÐUR Tvö NÝ OG GLÆSILEG

parhús með innbyggðum bílskúr sem hönn-

uð eru af arkitekt bæði að innan og utan.

Húsin afhendast fullbúin að utan og innan.

FYRSTA FLOKKS innréttingar og hurðir úr

Hlyn. FALLEGT PARKET OG STEINFLÍSAR

Á GÓLFUM. Fallegt útsýni að Esjunni og

víðar. Stutt í alla þjónustu, róleg og stað-

setning. Uppl. hjá Eiríki Svani  2038

FÍFUVELLIR 9 OG 11 - RAÐHÚS NÝ OG

GLÆSILEG 166 fm RAÐHÚS á tveimur

hæðum með 43 fm innbyggðum bílskúr á

góðum stað á Völlum í Hafnarfirði, samtals

209 fm. HúsiN verða afhent fullbúinað utan

og fokheld að innan. Lóð grófjöfnuð. AÐ-

EINS TVÖ HÚS EFTIR. Verð 19,7 og 20,4

millj.  3186

KRÓKABYGGÐ - MOSFELLSBÆR Fallegt

og vel skipulagt 108 fm raðhús, nánast allt á

einni hæð, þrjú svefnh. Góð verönd, falleg

lóð, bjart og rúmgott miðrými, hátt til lofts.

NÝ ELDHÚSINNRÉTTING, falleg eign sem

hægt er að mæla með. Verð 23,5 millj. Sjá

myndir á netinu, www.as.is - söluskrá.  1379

4RA TIL 7 HERB.  

ENGJAVELLIR - AFHENDING FLJÓTLEGA
Falleg og vönduð 4ra herb. íbúð á 2. hæð.

SÉRINNGANGUR AF SVÖLUM. Hús klætt

með báruformaðri álklæðningu. Vandaðar

MODULIA innréttingar og tæki frá BYKO.

Stutt í alla þjónustu. Verð 17.0 millj.  3350

HÁHOLT - FRÁBÆRT ÚTSÝNI Falleg 105,3

fm 4-5 herbergja íbúð á 3. hæð í litlu 8 íbúða

fjölbýli. Suður svalir með FRÁBÆRU

ÚTSÝNI. Góð gólfefni og innréttingar. Falleg

eign sem vert er að skoða.  3351

BREIÐVANGUR - MEÐ BÍLSKÚR Glæsileg

TALSVERT ENDURNÝJUÐ 115 4ra herb.

íbúð á 3. hæð, ásamt 25 fm bílskúr í góðu

fjölbýli. Nýlegar innréttingar. Parket og flísar.

Verð 18,9 millj.  2952

EYRARHOLT - 115 FM ÍBÚÐ Á 2. HÆÐ.
Falleg 4ra herb. íbúð með auka gluggalausu
herbergi nýkomin á sölu, ath sem fimm her-
bergja. Gott ástand eignar að utan og sam-
eign fín. Parket og dúkur á gólfum. FAL-
LEGT ÚTSÝNI. Verð 17,0 millj.  3322

KALDAKINN - SÉRINNGANGUR FALLEG
OG TALSVERT ENDURNÝJUÐ 4ra her-
bergja 93 fm NEÐRI SÉRHÆÐ í tvíbýli. SÉR-
INNGANGUR. Þrjú svefnherbergi. RÓLEG
OG GÓÐ STAÐSETNING. Verð 16,9 millj.
3264

HOLTSGATA - M. BÍLSKÚR FALLEG og
mikið ENDURNÝJUÐ 89 fm 4ra herb. MIÐ-
HÆÐ, ásamt 21 fm BÍLSKÚR, samtals 110
fm. Hús og lóð nýlega tekið í gegn. GÓÐ
VERÖND á lóð, hiti í gangstétt. Þrjú herbergi
og rúmgóð stofa. SÉRINNGANGUR. Verð
17,2 millj. 17,2 3298

HÓLABRAUT - FALLEG EIGN Góð 82 fm
4ra herb. íbúð á 3. hæð í litlu fjölbýli. Húsið
er almennt í góðu ástandi að utan og sam-
eign er góð. Íbúðin að innan er töluvert end-
urnýjuð og vel með farin. Sjón er sögu ríkari.
Verð 14,7 millj.  3318

3JA HERB.  

ENGJAHLÍÐ - FALLEG ÍBÚÐ Vel með farin
77 fm íbúð á þriðju hæð í litlu fjölbýli. Hús að
utan og sameign er almennt gott. Góð her-
bergi. Parket á gólfum. Baðherbergi end-
urnýjað. Verð 14.5 millj.  3352

SUÐURHÓLAR - REYKJAVÍKGóð 85 fm 3ja
herb. íbúð á 2. hæð, auk geymslu í sameign
samt. 91 fm. Flísar og parket á gólfum.
Blokkin klædd að hluta. Verð 13,3 milj.  3326

Sjá einnig myndir í gluggum á Fjarðargötu

Eigendur fasteigna athugið: Lífleg sala - skoðum og verðmetum samdægurs

Opið virka daga kl. 9–18

Hafnarfirði
Fjarðargata 17
Sími 520 2600
Fax 520 2601
Netfang as@as.is
Heimasíða
www.as.is HRINGBRAUT - SÉRHÆÐ Falleg 68 fm 3ja

herbergja íbúð á 1. hæð í góðu þríbýli á
góðum stað. Parket á gólfum. Stutt í skóla.
Verð 12,9 millj.  2968

HLÍÐARVEGUR - KÓPAVOGUR Töluvert
endurnýjuð 3ja herb. íbúð. SÉR-INNGANG-
UR. Flísar og parket á gólfum. Rólegt um-
hverfi. Góð ræktuð lóð. GOTT ÚTSÝNI. verð
12,9 millj.  3340

HRINGBRAUT - NEÐRI SÉRHÆÐ Falleg
talsvert endurnýjuð 96 fm 3ja herbergja
NEÐRI SÉRHÆÐ í góðu og velviðhöldnu
tvíbýli á góðum útsýnisstað. SÉRINN-
GANGUR. Allt nýtt á baði og fl. Verð 16,2
millj.  3273

SKELJATANGI - MOSFELLSBÆ Frábær
3ja herb. íbúð á annari hæð í permaform-
húsi, sér inngangur. Góð gólfefni, nýlegar
flísar og parket á gólfi. Töluverðar end-
urnýjar innréttingar. Gott leiksvæði fyrir
börn. Verð 17.5 millj. Stærð 84 fm.  3282

ÁRSALIR - LYFTUHÚS NÝLEG OG FALLEG
115 fm íbúð á 2. hæð í LYFTUHÚSI ásamt 8
fm geymslu í kjallara og stæði í læstri bíla-
geymslu, samtals 123 fm. Vandaðar innrétt-
ingar og gólfefni. Tvö svefnherbergi, mögu-
leiki á þriðja. SUÐVESTURSVALIR. ALLT
FYRSTA FLOKKS. Blokk sem hefur fengið
viðurkenningu fyrir frágang að utan. FRÁ-
BÆRT ÚTSÝNI. Verð 24.9 millj.  3005

SELJAVEGUR - REYKJAVÍK Góð 41,5 fm
3ja herbergja RISÍBÚÐ í 8 íbúða húsi. Íbúð-
in er stærri að gólffleti, einungis eru mældir
fermetrar þar sem lofthæð fer yfir 1,80. Góð
íbúð sem nýtist vel.  2958

AUSTURBERG - REYKJAVÍK Góð 91 fm
3ja herbergja íbúð á jarðhæð í góðu fjölbýli.
SÉRINNGANGUR. Góð gólfefni. Verð 13,6
millj.  3170

MÓABARÐ - MIKIÐ ENDURNÝJUÐ
Ósamþykkt 78 fm 3ja herb. íbúð á jarðhæð
í þríbýli. Endurnýjaðar innréttingar og tæki,
skápar, rafmagnstafla og fl. FALLEG EIGN Á
GÓÐUM STAÐ. Verð 11 millj.  3137

2JA HERB.  

HÁHOLT - FALLEG EIGN FALLEG 51,6 fm

2ja herb. íbúð á fyrstu hæð í góðu fjölbýli.

Góðar innréttingar og gólfefni. Verönd með

skjólveggjum. Verð 11 millj.  3278

HVERFISGATA - ENDURNÝJUÐ - M. BÍL-
SKÚR Falleg MIKIÐ ENDURNÝJUÐ 57 fm.

2ja herbergja íbúð á 2. hæð í góðu þríbýli,

ásamt 22,2 fm. BÍLSKÚR í MIÐBÆ HAFN-

ARFJARÐAR. Nýlegar innréttingar og tæki.

Allt á baði. Flísar og parket. Verð 13,9 millj.

2871

ATVINNUHÚSNÆÐI  
ÓSEYRARBRAUT - HAFNARFJÖRÐUR -
GÓÐ OG NÝLEG EIGN. 1460 fm fiskvinnu-

húsnæði á góðum stað við Hafnarfjarðar-

höfn. Húsnæðið skiptist þannig 830 fm

vinnslusal, 490 fm kæligeymsla og 140 fm í

skristofu og starfsmannaaðstöðu. LAUST

VIÐ KAUPSAMNING. Hægt er að yfirtaka

fiskvinnslusaming til þriggja ára um 1000 -

1500 tonn. Fasteignamatið er kr. 86.700.000

og brunabótamatið er kr.13.150.000. Verð

155,0 millj. Uppl. hjá Eiriki sölumanni hjá ÁS

862-3377.  1313

HJALLAHRAUN - GOTT BIL - LAUST VIÐ
KAUPSAMING 200 fm bil á góðum stað í

Hafnarfiriði, staðsett við umferðagötu, mik-

ið augl. gildi. 90 fm milliolft sem þolir allt að

450 kg á fm. Stór innkeysluhurð, 4.5 m hæð

og 3 m breidd. Lofthæð í húsinu er sérlega

góð, 5.3 m til 8 m. Verð 20.0 millj.  3240

RAUÐHELLA - HAFNARFJÖRÐUR Stein-

steypt atvinnuhúsnæði 148 fm ásamt ca 50

fm millilofti. Tvennar innkeyrsludyr. Verð

12,7 millj.  1408

GRANDATRÖÐ - HAFNARFJÖRÐUR
Nýlegt 402 fm bil á einni hæð með góðri loft

hæð, möguleiki á 138 fm millilofti (komið

samþ.). Hægt er að skipta húsnæðinu í tvö

bil þ.e. 201 fm gólfflötur og 68 fm millilofti.

Ásett verð er 22,4 millj. fyrir allt 11,2 millj fyr-

ir helming. Húsnæðið fullbúið að utan en

fokhelt að innan, hægt að fá það lengra

komið.  1102

KAPLAHRAUN - FRÁBÆRT VERÐ Gott

351 fm bil, ásamt 20 fm millilofti. Eignin

skiptist niður í góðan sal, skrifstofu, wc og

kaffistofu. Verð 19,0 millj.  1182

KAPLAHRAUN - GLÆSILEGT Nýlega

standsett 497 fm atvinnu- og skrifstofuhús-

næði. Á JARÐHÆÐ: Er 248 fm salur með

tveimur innkeyrsludyrum og tveimur inn-

göngudyrum, snyrting og eldhús, góðir

sýningargluggar og stórt útisvæði. Á EFRI

HÆÐ: Er mjög vandað skrifstofuhúsnæði

með 7 björtum skrifstofum, með gegnheilu

parketi, 2 wc, eldhús og fundarherbergi,

halogen lýsing er á báðum hæðum. HÚSIÐ

ER ALLT NÝLEGA GEGNUM TEKIÐ Á

VANDAÐAN MÁTA. GÓÐ STAÐSETNING. V.

39 m. 1495

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali, Jónas Hólmgeirsson, Eirikur Svanur Sigfússon, Birna Benediktsdóttir, Melkorka Guðmundsdóttir, Laufey Lind Sigurðardóttir
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GARÐBRAUT - GARÐI Gott TALSVERT

ENDURNÝJAÐ 172,8 fm EINBÝLI á tveimur
hæðum. 6 svefnherbergi. Nýlega einangrað
og klætt að utan, nýlegt þak og nýlegt gler,
nýlegir ofnar að hluta, legaliðatafla. Verð
10,8 millj.  3348

NORÐURVÖR - GRINDAVÍK Fallegt MIKIÐ
ENDURNÝJAÐ 128,7 fm. EINBÝLI, ásamt
ca: 22,3 fm BÍLSKÚR. 5 svefnherbergi. End-
urnýjað er: veggklæðningar, einagrun, raf-
magnslagnir og rafmagnstöfla, innréttingar,
gólfefni, innihurðar og fl.  2122

BORGARHRAUN - GRINDAVÍK TVEGGJA
ÍBÚÐA HÚS. Fallegt TALSVERT END-
URNÝJAÐ 307,4 fm EINBÝLI/TVÍBÝLI,
ásamt 24,4 fm BÍLSKÚR, samtals 331,8 fm.
Efri hæðin er 195 fm með 5 svefnherbergj-
um. Neðri hæð er 112 fm með 2 svefnher-
bergjum. Verð 25 millj.  3315

VOGAGERÐI - VOGUM Falleg 72 fm 3ja
herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli. END-
URNÝJAÐ baðherbergi. Verð 9,7 millj.  2720

URÐARVEGUR - ÍSAFIRÐI Falleg 131 fm
4ra herbergja NEÐRI SÉRHÆÐ í góðu
tvíbýlishúsi. SÉRINNGANGUR. 3 svefnher-
bergi. Saunaklefi. Góð staðsetning. Verð
8,4 millj  3245

AUSTURVEGUR - GRINDAVÍK Bárujárnsk-
lætt timburhús á einni hæð. Húsið er 65 fm
en búið er að fá leyfi fyrir stækkun. Tvö
svefnherbergi. Nýlegt þak, rafmagn, hita-
lögn og rotþró. Verð 5,9 millj.  3234

DALBRAUT - GRINDAVÍK Fallegt og vel

viðhaldið 52 fm PARHÚS á góðum stað í

hjarta Grindavíkur. Tvö svefnherbergi.

Gluggar og gler er að mestu nýlegt. Nýleg-

ar rennur og niðurföll. Verð 6,2 millj.  2991

GERÐAVELLIR - GRINDAVÍK - ATVINNU-
OG VERSLUNARHÚSNÆÐI Gott talsvert

endurnýjað 150,0 fm atvinnuhúsnæði

(verslunarhúsnæði) á einni hæð á góðum

stað miðsvæðis í bænum. Húsið er nýlega

málað að utan. Flísalagður salur með kerf-

islofti. Frábær staðsetning miðsvæðis. Verð

14,0 millj.  3211

FORNAVÖR - GRINDAVÍK GLÆSILEGT

149 fm EINBÝLI Á EINNI HÆÐ ásamt 54 fm

innbyggðum BÍLSKÚR, samtals 203 fm.

Húsið skilast fullbúið að utan, steinað og

fokhelt eða lengra komið að innan. Verð

17,0 millj.  3166

VÍKURBRAUT - GRINDAVÍK Einbýli á

tveimur hæðum, kjallari 65 fm, hæðin 136

fm og bílskúr 28 fm, samtals 229 fm. Tvær

íbúðir í húsinu með sérinngangi. Þrjú svefn-

herb. á efri hæð og tvö á neðri. Verð 15,8

millj.  3162

VÍKURBRAUT - GRINDAVÍK Góð 136 fm

EFRI SÉRHÆÐ í steni klæddu tvíbýlishúsi

ásamt 28 fm BÍLSKÚR, samtals 164 fm.

SÉRINNGANGUR. Þrjú svefnherbergi. Bað-

herbergi endurnýjað. Verð 12,0 millj.  3189

VÍKURBRAUT - GRINDAVÍK 120 fm

EINBÝLI á einni hæð ásamt 29 fm BÍL-

SKÚR, samtals 149 fm. Þrjú svefnherbergi.

Nýlegt þak. Verð 15,9 millj.  2998

ARNARHRAUN - GRINDAVÍK Fallegt og
hlýlegt talsvert endurnýjað 94 fm EINBÝLI á
tveimur hæðum, ásamt 24 fm BÍLSKÚR,
samtals 118 fm. Nýlegir ofnar að hluta og
nýlegt rafmagn. Húsið er lagfært og klætt
að utan. Timburverönd. Verð 11,2 millj.
3163

EFSTAHRAUN - GRINDAVÍK FALLEGT OG
VEL VIÐHALDIÐ 201 fm einbýlishús ásamt
63 fm bílskúr, samtals 264 fm. Sólstofa.
Góð verönd með skjólveggjum. Lítil aukaí-
búð í hluta af risi. Sauna. Stórar svalir. Fal-
leg ræktuð lóð. FRÁBÆR EIGN SEM VERT
ER AÐ SKOÐA. Verð 26 millj.  3082

HEIÐARBÓL - KEFLAVÍKV EL SKIPULÖGÐ
50 fm 2ja herb. íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli.
SUÐVESTURSVALIR. Hús og sameign í
góðu ástandi. Falleg og snyrtileg eign sem
vert er að skoða. Verð 6,5 millj.  2992

ÁSABRAUT - GRINDAVÍK - TVÆR ÍBÚÐ-
IR Gott 128 fm einbýli á góðum stað í
Grindavík ásamt risi sem er ekki skráð hjá
FMR. Húsið er kjallari, hæð og ris. 2ja herb.
aukaíbúð í kjallara með sérinngangi (hægt
að hafa innangengt). GÓÐ STAÐSETNING.
Verð 11,3 millj.  2718

TÚNGATA - GRINDAVÍK - SÉRHÆÐ Góð
talsvert endurnýjuð 124 fm EFRI SÉRHÆÐ,
ásamt 70 fm BÍLSKÚR í góðu klæddu
tvíbýli. SÉRINNGANGUR. Fjögur svefnher-
bergi. Verð 10,5 millj.  1610

VÍKURBRAUT - GRINDAVÍK - RISÍBÚÐ
Falleg 55 fm 3ja herbergja rísíbúð í góðu
þríbýli. Fallegt útsýni. Verð 5,6 millj.  1095

Fallegt 60,8 fm EINBÝLI, hæð og kjallari á
mjög góðum stað í MIÐBÆ Hafnarfjarðar.
Hæðin er 34,1 fm og kjallarinn 26,7 fm.
Húsið er töluvert endurnýjað bæði að utan
og innan, góður pallur. Verð 13,5 millj.
3339

KIRKJUVEGUR - GÓÐ STAÐSETNING

Fallegt og vel skipulagt 108 fm raðhús,
nánast allt á einni hæð, þrjú svefnh. Góð
verönd, falleg lóð, bjart og rúmgott mið-
rými, hátt til lofts. NÝ ELDHÚSINNRÉTT-
ING, falleg eign sem hægt er að mæla
með. Verð 23,5 millj. Sjá myndir á netinu,
www.as.is - söluskrá.  1379

KRÓKABYGGÐ - MOSFELLSBÆR

Falleg og vönduð 4ra herb. íbúð á 2. hæð.
SÉRINNGANGUR AF SVÖLUM. Hús klætt
með báruformaðri álklæðningu. Vandaðar
MODULIA innréttingar og tæki frá BYKO.
Stutt í alla þjónustu. Verð 17.0 millj.  3350

ENGJAVELLIR - AFHENDING FLJÓTLEGA

Frábær 3ja herb. íbúð á annari hæð í
permaformhúsi, sér inngangur. Góð gólf-
efni, nýlegar flísar og parket á gólfi. Tölu-
verðar endurnýjar innréttingar. Gott leik-
svæði fyrir börn. Verð 17.5 millj. Stærð 84
fm.  3282

HÁHOLT - FRÁBÆRT ÚTSÝNI

Frábær 3ja herb. íbúð á annari hæð í
permaformhúsi, sér inngangur. Góð gólf-
efni, nýlegar flísar og parket á gólfi. Tölu-
verðar endurnýjar innréttingar. Gott leik-
svæði fyrir börn. Verð 17.5 millj. Stærð 84
fm.  3282

BREIÐVANGUR - MEÐ BÍLSKÚR

Töluvert endurnýjuð 3ja herb. íbúð. SÉR-
INNGANGUR. Flísar og parket á gólfum.
Rólegt umhverfi. Góð ræktuð lóð. GOTT
ÚTSÝNI. verð 12,9 millj.  3340

HLÍÐARVEGUR - KÓPAVOGUR

Falleg 68 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í
góðu þríbýli á góðum stað. Parket á gólf-
um. Stutt í skóla. Verð 12,9 millj.  2968

HRINGBRAUT 

NÝBYGGINGAR

ESKIVELLIR - NÝTT - LYFTUHÚS

Vorum að fá í sölu NÝTT OG FALLEGT 4ra hæð LYFTUHÚS á Völlunum í Hafnarfirði. Um er að ræða
2ja - 3ja - 4ra og 5 herb. íbúðir. Stæði í bílgeymslu fylgir öllum 4ra og 5 herb. íbúðum. Íbúðirnar skil-
ast fullbúnar en án gólfefna, nema baðherb. og þvottahús verða flísalögð. Vandaðar innréttingar í
eldhúsi sem ná upp í loft. Góð staðsetning - stutt í alla þjónustu - skóla - sund - og íþróttaaðstöðu. 

2ja herb. Verð frá 14,0 millj.

3ja herb. Verð frá 16,1 millj.

4ra herb. Verð frá 20,0 millj.

5 herb. Verð frá 22,0 millj.

TRAUSTIR OG GÓÐIR BYGGINGARAÐILAR

DVERGHAMRAR EHF. 

FÍFUVELLIR 9 OG 11 - RAÐHÚS

FÍFUVELLIR 10 - GLÆSILEGT EINBÝLI

NÝ OG GLÆSILEG 166 fm RAÐHÚS
á tveimur hæðum með 43 fm inn-
byggðum bílskúr á góðum stað á
Völlum í Hafnarfirði, samtals 209 fm.
HúsiN verða afhent fullbúinað utan
og fokheld að innan. Lóð grófjöfnuð.
AÐEINS TVÖ HÚS EFTIR. Verð 19,7
og 20,4 millj.  3186

GLÆSILEGT 189 fm EINBÝLI Á
EINNI HÆÐ með 42 fm innbyggðum
bílskúr á góðum stað á Völlunum í
Hafnarfirði, samtals 231 fm. Húsið
skilast fullbúið að utan og fokhelt að
innan. Verð 27 millj.  3040
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FÍFUSEL - REYKJAVÍK 
Falleg 4ra herbergja íbúð, stór stofa,
suður svalir, flísalagt eldhús með
ljósri innrétting, gott stæði í bíl-
geymslu. Laus í maí. Ákveðinn sala.
Verð 15.5 millj.

HVERFISGATA - 101- SÉR-
HÆÐ
Neðri sérhæð í glæsilegu nýupp-
gerðu timburhúsi við Hverfisgötu.
Hæðin er 3-4 herbergja íbúð með
stóru rými í kjallara. Hæðin skiptist í
eftirfarandi rými: Hjónaherbergi með
fataherbergi innaf// barnaherbergi
með góðum fataskápum spraut-
ulökkuðum// gott baðherbergi með
gamaldags baðkari á fæti, ný tæki,
postulínsvaskur á fótum og lítil
sprautulökkuð innrétting, tenging

fyrir þvottavél og þurkara á baðher-
bergi// studio eldhús með spraut-
ulakkaðri innréttingu með massífri
límtrés borðplötu frá Panorama, gas
eldavél í eyju á hjólum, Simens ofn í
innréttingu// góð borðstofa og
stofa// forstofa.Verð 23.7 millj. .

HVERFISGATA 

101 REYKJAVÍK
2 ÍBÚÐIR MEÐ STÚDÍÓ ÍBÚÐ Í
KJALLARA.ALLAR ÍBÚÐIRNAR ERU
Í LEIGU (163.000 ÞÚS á mán.) Íbúð 01-
0101 er 2 herbergja með parket á gólfi.
Fallegri eldhúsinnréttingum og hjóna-
herbergi þar innaf. (Er í leigu). Íbúð 01-
0201 er einnig 2 herbergja og er á ann-
ari hæð með ágætu útsýni parket á
gólfi. Hjónaherbergið er með góðum
skápum.Eldhúsið er með útsýni í norð-
ur og í alla staði hið ágætasta. Stúdíó
íbúðin er með sér inngangi, eldhúsi
samhliða stofu og baðherbergi. (Er í
leigu ósamþykkt). Falleg sameign er í
fjölbýlinu (Rafmagn endurnýjað að
hluta til)  Verð 27.900.000 

NÖKKVAVOGUR  
2-3 HERBERGJA ÍBÚÐ SEM ER LÍT-
IÐ NIÐURGRAFIN. SÉR INN-
GANGUR. Forstofan er með flísum
og fatahengi. Inn á gangi er síma og
tölvuaðstaða. Viðargólf. Eldhúsið er
með góðri innréttingu, keramik elda-
vél, dúkur er á gólfi. Stofan er rúm-
góð með viðargólfi. Herbergi er tví-
skipt í barna og hjónaherbergi. Bað-
herbergið er með sturtu og litlu
baðkari, flísum á gólfi. Sér inngangur
er inn í sameiginlega þvottaaðstöðu.
Geymsla er inni í íbúðinni sem og
köld geymsla við andyri. Verð:
12,300,000 

MIKLABAUT - RVK. 
Tveggja herb. 54 fm íbúð í kjallara á
góðum stað. GLUGGAR SNÚA EKKI
AÐ MIKLUBRAUT.Eldhús með viðar-

innréttingu og nýlegum tækjum, ágæt
stofa. Aukarými / geymsla fylgir íbúð-
inni sem er ekki með fullri lofthæð.
Snyrtileg sameign. Einnig inngangur frá
Lönguhlíð. Uppl. veitir Gyða Gerðars-
dóttir, sölumaður í s. 695-1095.

EFSTASUND 
FALLEG OG MIKIÐ ENDURNÝJUÐ
2 HERBERGJA RIS ÍBÚÐ. Í 3 HÆÐA
HÚSI MEÐ GLÆSILEGU ÚTSÝNI.
Forstofa með flísum á gólfi og fata-
hengi. Stofa með parketi, nýlegum
gluggum og glæsilegu útsýni í
norð/norðvestur. Eldhús með fallegri
innréttingu. Hjónaherbergi með góð-
um skápum, mjög rúmgott í alla staði
(nýlegt gler). Baðherbergi með flísum
frá gólfi og upp úr, sturtu og glugga.
Geymsla fylgir íbúðinni. Sameiginlegt
þvottaherbergi með sér tengi fyrir
þvottavél. Íbúðin er nýmáluð og tóm.

VESTURGATA - KEFLAVÍK 
Falleg og björt 125 fm neðri sérhæð í
tvíbýli. Rúmgott sjónvarpshol, stórar
og bjartar stofur. Möguleiki á fjórum
svefnherbergjum. Bílskúrsréttur. Falleg
ræktuð lóð og stutt í miðbæinn.Allar
upplýsingar veitir Gyða Gerðarsdóttir,
sölumaður í s. 695-1095. Verð
12.900.000

NÝBÝLAV. - KÓPAVOGUR 
Gott iðnaðarhúsnæði, möguleiki á að
breyta í vinnustofu og íbúð. Húsnæð-
ið er 188 fm og til afhendingar strax.
Verð 19.5 millj.

NÚ ER ALLT AÐ SELJAST!
VEGNA MIKILLAR SÖLU UNDANFARIÐ, VANTAR OKKUR ALLAR STÆRÐIR EIGNA TIL SÖLU. 

SKOÐUM OG VERÐMETUM SAMDÆGURS. 

Við bjóðum hana Auði velkomna 
til starfa sem sölumaður hjá okkur.

Sími 520 6600 Helgi Hákon Jónsson 
Viðskiptafræðingur & lögg.fasteignasali

Ármúli 38 • 108 Reykjavík • Fax: 520-6601 • Veffang: www.eignakaup.is
Ólafur Sævarsson sölustjóri 820-0303 
Mikael Nikulásson Framkvæmd astjóri 694-5525 
Rögnvaldur Guðni Jóhannsson sölufulltrúi 861-9297 • 
Hlynur Víðisson sölufulltrúi 824-0070 
Guðrún Helga Jakobsdóttir ritari/skjalavinnsla
Anton Karlsson sölufulltrúi 868 6452

Opnunartími frá kl. 9-17 mán-fös. kl. 12-14 laug. www.eignakaup.is

EINBÝLI

ENGIMÝRI. Glæsilegt 280 fm einbýli á

þessum eftirsótta stað. Húsið skiptist í

neðri hæð: forstofu, hol, stofu, borðstofu,

eldhús og gestabaðherbergi. Efri hæð:

Setustofa með arin, hjónaherbergi, tvö

rúmgóð barnaherbergi og baðherbergi.

Heitur pottur er á verönd. Hitabræðslukerfi

í bílaplani. V. 39,5 m.

RAÐ- OG PARHÚS
NAUSTABRYGGJA. Stórglæsilegt

raðhús á 3.hæðum á þessum margrómaða

stað. Fallegar innréttingar sem og gólfefni.

Parket og flísar á gólfum. Möguleiki á sérí-

búð á 1. hæð. Ekki missa af draumeign-

inni. Allar nánari uppl. gefur Ólafur í

síma 520-6605

3JA HERBERGJA

BERJAVELLIR. HAFNAFIRÐI.
Stórglæsileg 3ja herbergja íbúð í vallar-
hverfinu í Hafnaf. Eignin skiptist í 2 her-
bergi, baðherb., þvottahús, stofu og eld-
hús. Náttúrusteinn og parket á gólfi. Sér-
smíðaðar innréttingar á baði og í eldhúsi.
Sér geymsla í kjallara. V. 17,2 m

2JA HERBERGJA
LAUGAVEGUR. 61 fm íbúð með sér
inngang á jarðhæð í bakhúsi á Laugaveg til
sölu. íbúðin er ný uppgerð, allar lagnir nýj-
ar, allt rafmagn nýtt, nýir gluggar og gler,
ný eldhúsinnrétting , baðherbergi er með
baðkari, nýrri innréttingu og tengi fyrir
þvotttavél. V 10,9 m. 

SKÓLATÚN. ÁLFTANES. Mjög
góð 2ja herb. íbúð á efri hæði í litlu fjölbýli.
Eignin skiptist í stóra og góða forstofu,
eldhús með hvítri innréttingu, stofu, svefn-
herbergi, baðherbergi og stórt og gott
þvottahús sem er inni í íbúð. Parketi og
flísar á gólfum. Gengið út á góðar suður
svalir út frá stofu. V. 13.5 m.

ATVINNUHÚSNÆÐI

SKEIÐARÁS. 182 fm Skristofuhús-

næði um það bil tilbúið til innréttingar. Sér

inngangur. Eign sem býður upp á mikla

möguleika. VSK kvöð er á eigninni, laus

stax. Húsið er álklætt. 

V 12,8 m.

SUÐURNES

HÁSEYLA - INNRI NJARÐVÍK
Falleg 104 fm einbýli með 40 fm bílskúr
sem er innréttuð sem íbúð í dag. 4 svefn-
herbergi, fallegt eldhús. Eiginin er björt og
vel skipulögð. Eign sem vert er að skoða.
V. 17.5 m.

FÍFUMÓI. NAJRÐVÍK. Skemmtileg

2ja herbergja íbúð. Eignin skiptis Í forstofu,

baðherb., svefnherb., þvottahús, stofu og

eldhús. Útgengt út á svalir frá stofu. Her-

bergi er rúmgott með ágætis skápaplássi.

Góðar innréttingar á baði og í eldhúsi. Sér

geymsla í kjallara. V. 6,9 m

Stórglæsilegt einbýlishús í suðurhlíð Grafarholts. Húsið er á
tveimhæðum 191,1 fm auk 33,2 fm bílskúrs. Ein í sérflokkir.
Húsið er nánast tilbúið til innréttinga. Húsið er staðsett í litl-
um botnlanga í útjaðri hverfisins, Algjör paradís Nánari upp-
lýsingar gefur Ólafur í síma 820-0303 eða á skrifstofu Eigna-
kaups í síma 520-6600. 

ÞORLÁKSGEISLI.

Rúmgóð 4ra herb. íbúð á 3.hæð á þessum vinsæla stað.
Eignin skiptist í eldhús, baðherbergi, 3 svefnherbergi, stofu
sem og borðstofu. Stórar svalir. Parket og flísar á gólfi. 

V. 15.9 m.

HÁALEITISBRAUT

Verðmetum samdægurs án skuldbindinga um sölu fyrir aðeins kr. 7500 án/vsk. 
Endilega hafið samband við sölumenn Eignakaups. 

FASTEIGNAEIGENDUR ATHUGIÐ!



EINBÝLI

KRÍUNES 210 GARÐABÆ
Tveggja íbúða 421 fermetra gott einbýlishús á þess-
um vinsæla stað.
Brunabótamat: . . 42.476.000
Fasteignamat: . . 39.250.000
Ásett verð: . . . . 56.500.000 

4RA TIL 7 HERB.

LAUGARNESVEGUR 105 REYKJAVÍK 
89,3 Fermetra fjögurra herbergja endaíbúð á þriðju
hæð. 
Brunabótamat: . . 9.776.000
Fasteignamat: . . 11.218.000
Ásett verð: . . . . 15.700.000 

4RA TIL 7 HERB.

NÚPALIND 201 KÓPVOGI
112,9 Fermetra fjögurra herbergja íbúð á sjöttu hæð í
lyftuhúsi.
Brunabótamat: . . 15.675.000
Fasteignamat: . . 15.723.000
Ásett verð: . . . . 19.500.000 

4RA TIL 7 HERB.

HRINGBRAUT 230 REYKJANESBÆ
101 fermetra fjögurra herbergja íbúð á annari hæð 
Brunabótamat: . . 12.164.000
Fasteignamat: . . 8.917.000
Ásett verð: . . . . 10.900.000 

4RA TIL 7 HERB.

ESPIGERÐI 108 REYKJAVÍK
133,3 fm 4-5 herbergja íbúð á annari hæð í  lyftuhúsi
ásamt bílskýli. 
Brunabótamat: . . 15.996.000
Fasteignamat: . . 16.497.000
Ásett verð: . . . . 24.000.000 

3JA HERB.

BRATTHOLT 220 HAFNARFIRÐI
Þriggja herbergja 86,4 fermetra íbúð á annarri hæð.
Brunabótamat: . . 11.449.000 
Fasteignamat: . . 11.940.000
Ásett verð: . . . . 15.300.000 

3JA HERB.

STÍFLUSEL 109 REYKJAVÍK 
Þriggja herbergja 73,7 fermetra íbúð á fyrstu hæð
með sér garði.
Brunabótamat: . . 10.510.000
Fasteignamat: . . 10.510.000
Ásett verð: . . . . 14.000.000 

2JA HERB.  

HLÍÐARHJALLI 200 KÓPAVOGI 
34,6 fermetra 2 herbergja íbúð á fyrstu hæð í fjölbýli.
Brunabótamat: . . 5.098.000
Fasteignamat: . . 5.720.000
Ásett verð: . . . . 9.300.000

2JA HERB.  
ÞÓRSGATA 101 REYKJAVÍK
42 fermetra tveggja herbergja ósamþykkt íbúð á
neðstu hæð.
Brunabótamat: . . 4.448.000
Fasteignamat: . . 5.554.000
Ásett Verð: 6.800.000 

Sími  590 9500
Borgartún  20, 105  Reykjavík

OPIÐ VIRKA DAGA 9.00-18.00,   FÖSTUDAGA 9.00-17.00 OG Á LAUGARDÖGUM 12.00-14.00 

Vegna mikillar sölu vantar okkur allar gerðir íbúða á skrá. 
Snögg og örugg vinnubrögð.

Með kærri kveðju! Starfsfólk Þingholts.

Þorarinn
Kópsson

Framkv.stjóri

Kjartan
Kópsson

Sölumaður

Margrét
Kjartansdóttir 

Ritari

Páll Valdimar
Kolka

Sölumaður

Skúli A.
Sigurðsson
Sölumaður

Skúli Þór
Sveinsson
SölumaðurElla Lilja Sigursteinsdóttir lögg.  fasteignasali

Sigurður Örn Sigurðason löggiltur fasteignasali

Landið

Selfoss-Hörðuvellir. Einkar
glæsilegt 365 fm einbýli auk 42 fm bílskúrs
á besta stað á Selfossi. Fallegar innrétting-
ar og gólfefni. Til greina kemur að skipta
á ódýrari eign á Selfossi. V: 37 millj.

3ja herb.

HLÍÐARHJALLI - KÓPA-
VOGI. Góð 3ja herb íbúð á 2. hæð.
Rúmgott hjónaherb. með góðu skápa-
plássi, barnaherbergi m/ skápum. Rúm-
gott elhús. Baðherbergi með baðkari og
sturtu, tengi fyrir þvottavél. Rúmgóð stofa.
Í sameign er geymsla, þurkherbergi og
hjólageymsla.

V: 15,3 millj. 

Atvinnuhúsnæði

HÚSNÆÐI TIL LEIGU. -
ÞINGHOLTSSTRÆTI Til leigu
ca. 60 fm skrifstofuhúsnæð / íbúð á jarð-
hæð í þessu glæsilega húsi. Uppl á skrif-
stofu Eignalistanns.

DALVEGUR - KÓPAVOGI
Mjög vel staðsett iðnaðarhúsnæði við
Dalveg í Kópavogi. Húsnæðið býður
uppá mjög gott auglýsingagildi með
staðsetningu út við Reykjanesbraut. Um
er að ræða 3 hluta, samtals 647,2 fm,
með fjórum innkeyrsludyrum. Milliloft
með skrifstofu, lager og kaffistofu rými.
Kemur til greina að selja eignina í
hlutum!Verð. 72 millj. Góð ákv. lán.
S:530-4600 / 864-1243.

Fyrirtæki

SÖLUTURN/ÍSBÚÐ/GRILL
SKARI / NESTURNINN við sundlaug Sel-
tjarnarness. Einstakt tækifæri fyrir at-
hafnafólk að koma sér upp góðum rekstri
með mikla frammtíðarmöguleika, þar sem
mikil íbúðabyggð á eftir að rísa á svæðinu
í kringum söluturninn.Aðalsöluvara er
skyndibiti og Ís sem gefur hvað bestu
álagninguna í svona rekstri.UM ER AÐ
RÆÐA BÆÐI HÚSNÆÐI OG REKSTUR
TILBOÐ ÓSKAST Upl. gefur Ólafur á skrif-
stofu Eignalistanns

ÍSHÖLLIN MELHAGA. Með
þektari ísbúðum í Vesturbæ, auk ís er selt á
staðnum, sælgæti, tóbak, samlokur, Lottó,
tímarit ofl. Tilboð óskast í reksturinn!
Uppl gefnar á skrifstofu Eignalistanns.

Í S B Ú Ð / V I D E Ó L E I G A /
GRILL. Um er að ræða þekkta ísbúð í
mjög glæsilegu húsnæði, uppistaða rekst-
ursins er íssala. HÚSNÆÐIÐ SEM HÝSIR
REKSTURINN ER EINNIG TIL SÖLU.
Uppl eingöngu gefnar á skrifstofu
Eignalistans.

FYRIRTÆKI sem sérhæfir sig í upp-
setningum og viðgerðum á gastækjum,
fyrir heimili og fyrirtæki V: 7,5 millj.

EIGNALISTINN ÖRUGG MIÐLUN FASTEIGNA 

EIGNALISTINN
• VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ 

• MIKIL EFTIRSPURN EFTIR ÖLLUM GERÐUM
EIGNA

• EINBÝLISHÚS, PARHÚS, RAÐHÚS, HÆÐIR,
ÍBÚÐIR, IÐNAÐARHÚSNÆÐI, NÝBYGGINGAR

• VIÐ KOMUM, SKOÐUM OG VERÐMETUM
SAMDÆGURS.

GRAFARVOGUR
- REYRENGI. 

Fjögurra herbergja íbúð á þriðju hæð í
litlu fjölbýlishúsi, sérinngangur af stiga-
palli, opið bílskýli. Rúmgott opið eld-
hús, gott hjónaherbergi með góðu
skápalássi, ágæt barnaherbergi með
skápum, rúmgóð stofa með útgengi á
suð-vestur svalir. V:17,6 millj.

VESTURBÆR
-FLYÐRUGRANDI
3ja herb. íbúð á 4. hæð en inngangur á
2. hæð. Þvottahús á hæðinni. Rúmgott
hjónaherbergi, Baðherbergi flísal, hólf
og gólf. Sameiginleg sauna. Góð íbúð á
( KR ) svæðinu.V: 13,7 millj.





[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGA- 
SÍMINN ER OPINN 
ALLA DAGA KL. 8–22

AFGREIÐSLAN ER
OPIN ALLA VIRKA
DAGA KL. 8–19

AFGREIÐSLAN ER
OPIN UM HELGAR
KL. 9–17

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 15 smaar@frettabladid.is / visir.is

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

Ford Foc.us High Series,árg 11/99,ekinn
102 þús,sjálfskiptur,V 790 þús,uppl í
síma 551 7171.

Honda Accord Comfort,árg 6/’04,ekinn
17 þús, beinskiptur, V 1,990 þús. Uppl í
síma 551 7171.

Honda Civic Aerodeck stw,árg 2/’99,ek-
inn 120 þús,beinskiptur. Verð 790 þús,
uppl í síma 551 7171.

Ford Taurus sedan,árg 1996,ekinn 120
þús,sjálfskiptur,V 350 þús,uppl í síma
551-7171

Honda Crv Rvsi,árg 10/99,ekinn 112
þús,sjálfskiptur,V 1,420 þús,uppl í síma
551-7171

Honda Hrv Smart, árg 6/’03, ekinn 48
þús,beinsk,V 1,590 þús. Uppl í síma
551 7171.

Honda Crv Advance, árg 12/’99,ekinn
72 þús, sjálfskiptur,V 1,690 þús. Uppl í
síma 551 7171.

Isuzu Trooper 3.0 TDI,árg 2/ ‘00, ekinn
120 þús, sjálfskiptur, V 1,890 þús. Uppl
í síma 551 7171.

Honda Jazz,árg 6/’03, ekinn 28
þús,beinskiptur, V 1,250 þús. Uppl í
síma 551 7171.

Jeep Ch Limited 4,7,árg 2/’00, ekinn 85
þús, sjálfskiptur, V 2,990 þús. Uppl í
síma 551 7171.

Land Rover Freelander I+,árg 5/’99, ek-
inn 81 þús, beinsk, V 1,290 þús. Uppl í
síma 551 7171.

Kia Sportage 2.0,árg 12/’99, ekinn 82
þús, sjálfskiptur, V 990 þús. Uppl í síma
551 7171.

MMC Lancer GLXI 4WD, árg 9/’00, ek-
inn 50 þús, beinskiptur, V 850 þús.
Uppl í síma 551 7171.

Nissan Terrano II SR,árg 6/’ 99, ekinn
114 þús, beinskiptur, V 1,290 þús. Uppl
í síma 551 7171.

kia Clarus Glx 2,0,árg 4/’03, ekinn 50
þús, beinskiptur, V 950 þús, uppl í síma
551 7171.

Opel Vectra CD 1,6,árg 6/’99, ekinn 85
þús, sjálfskiptur, V 790 þús, uppl í síma
551 7171.

Peugeot 206 XR Stw,1/’04, ekinn 15
þús, beinskiptur, V 1,390 þús, uppl í
síma 551 7171.

Peugeot 307 SW “Glerþak”, árg
1/’03,ekinn 54 þús, beinsk, V 1,480
þús, uppl í síma 551 7171.

Skoda Fabia Stw,árg 6/01,ekinn 55
þús,beinskiptur,V 930 þús,uppl í síma
551-7171

Suzuki Grand Vitara XL7,árg 2001,ekinn
52 þús Míl, sjálfskiptur, ný innfluttur,V
1,880 þús, uppl í síma 551 7171.

Toyota Corolla Luna,árg 6/’99, ekinn
106 þús, sjálfskiptur, 1 eigandi, V 730
þús, uppl í síma 551 7171.

Aðalbílasalan
Grensásvegi 11, 108 Reykjavík

Sími: 551 7171
www.abs.is

Subaru Impreza Wrx turbo 9/2003, 5 g,
ek. 19 þ. km, topp bíll. Verð 2490 þús.
lán 1550 þús.

Skiddo Mx-z 700. Ek. 2300 km. Topp
sleði. Verð 650 þús. Eigum fleiri sleða.

Litla bílasalan
Funahöfða 1, 112 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

Nýr 2005 Chrysler Town & Country. 7
manna, 4 x “Captain” stólar, Leðurinn-
rétting, stólar fellanlegir í gólf. Álfelgur,
Til sýnis á staðnum. Rétt verð um 5.500
þús. Tilboðsverð: 4.312 þús.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Innflutningur á notuðum og
nýjum bifreiðum frá Þýska-

landi.www.bilasolur.is/magn-
usson

M. Benz E 200 K, árg. 02/2004, ek. 29
þús. km. ABS hemlar, armpúði, álfelgur,
ESP stöðugleikakerfi og spólvörn. Fjar-
stýrðar samlæs., geislaspilari og fl. Verð
4.950.000. Ágúst sími 862 2000. magn-
usson@internet.is Til sýnis á Bílasölu Ísl.
Skógarhlíð, s. 822 2885, Stefán.

Magnússon ehf.
Sími: 862 2000

Kia Sorento 3,5 V6 árg ‘03 4x4 bensín,
Ex luxury ek. 16 þús. Aukahlutir, leður,
topplúga, litað gler og fl. Verð 3,3 millj.
Uppl. í s. 896 9616.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500

Daewoo lanos 2001 ek 56 þús km
ásett verð 690 þús tilboð 550 þús hvít-
ur 5 gíra bíll sem ser ekki á skoðaður
06 sími 691-4441

Til sölu Nissan Patrol gr 3,0 ssk, leður
sóllúa krómgrind kastarar varadekkshlíf
beisli og fl, verð 5.350.000 áhvílandi
3.100.000 skipti koma til greina á ódýr-
ari uppl, í síma 421-8808, 892-8808

Musso TDI ‘09/97. Ek. 90 þ. á vél 32’’
dekk, ssk., sk. ‘06, Toppbíll. V. 790 stgr.
áhv. 530. 24 þ. á mán. S. 899 3939.

Athugið get útvegað
Allar gerðir af bílum frá Ameríku þar á
meðal Dodge (benz) Sprinter, árgerðir
2005 bæði vörubílum og fólksbílum.
Uppl. í s. 899 3004.

Útsala
Hyundai Elantra 1.8 GT, árg. ‘94. ek. 148
þús. fallegur og góður bíll, verð 135
þús. stgr. S. 896 6744.

Corolla ‘88 1600 nýsk. ný vetrard. að
framan, sumardekk á felgum fylgja. V
45þ. 8690471

Toyota Corolla ‘92, sjálfskiptur, lítur vel
út, er í góðu lagi. Verð 120 þús. Uppl. í
síma 692 0782 eftir kl. 16.

Útsala, góðir bílar!! Colt ‘93, 3d., sk. ‘06.
Charade Sedan ‘92, 4cyl, ssk., sem nýr,
nýsk. Mazda 929 2,2 ‘88 ssk., toppl.,
rafm., góður bíll. V 50 þ. S. 844 6609 &
552 3404.

BMW 316i, árg.’93, svart., e.170þ, topp-
standi, snyrtilegur, verð 380þ, S:
6641002

Til sölu VW Golf 1600 ‘97, ek. 155 þús.,
sk. ‘05. Ásettverð 450 þús. Verðtilboð.
Uppl. í s. 892 9610.

Daewoo Lanos ‘99 silfraður með skotti,
sjálfskiptur, ekinn 70000. Fínn frúar bíl.
Allar upplýsingar í síma 868 4989 og
565 2794.

M. Bens A160 Avangarde/’98. Grár,
hálfsjálfsk. 5 gíra, leður, CD, rafmagn í
rúðum, álfelgur. Ek. 79 þús. V. 990 þús.
S. 864 4834.

VW Golf 1600 comfurt line árg.
08/05/98, ek. 120 þ., ssk., 5 dyra, ný
vetrardekk, álf., sumard. á felgum, fajr-
stýrðar saml. og þjóvavörn. Toppbíll
með öllu. Verð 820 þ. Uppl. í síma 487
5838 & 892 5837.

Þú borgar 150 þús. og bíllinn er þinn.
Toyota Corolla 1600 Wagon árg.
17/04/98, beinsk., ek. 120 þ. bílalán
460 þ. 20 þ. á mán. Verð 680 þ. Uppl. í
síma 487 5838 og 892 5837.

Toyota Previa 2400, sjálfskiptur skr.
09/02. Glæsilegur 7 manna fjölskyldu-
bíll, ekinn 40 þús. Einn eigandi, mjög
vel með farinn. Dráttarkrókur, álfelgur,
handfrjáls GSM búnaður. Upplýsingar í
síma 894-6677.

Subaru Legacy Lux ‘04
station, ek. 4 þ., 2 sóll., cruise, aircond.,
dr.kr., ný sumar-og vetrard. V. 2.890 þ.
Bílnum getur fylgt bílasamningur. S.
864 6012.

Óska eftir góðum sjálfsk. bíl á ca 400-
500 þ. stgr. S. 669 9711 / 552 0411.

Óska eftir bíl fyrir ca 15-60 þús. stgr. Má
þarfnast viðgerðar. S. 896 6744.

Til sölu Nissan Patrol árg. 1990 í topp-
standi. 38 “ dekk, 7 manna, turbo,
intercooler, læsingar aukatankur ofl.
Uppl. í síma 660 2455 & 565 4145.

Til sölu Nissan Patrol ‘99 SE+ ekinn 128
þús. Leður, tölvumiðstöð, topplúga,
rafm. sæti, 38” breyttur, loftdæla, loft-
læsingar, talstöð. Verð 2.890 þ. Stgr.
2500 þ. S. 848 4505.

Suzuki Vitara JLX 1,6 árg. 2000. Vel far-
inn, mjög gott eintak. Ek. 92 þ. km. Verð
1.090 þús. Uppl. í s. 568 5309 & 822
0161.

Snjóplógar og snjókeðjur.
Útvegum með stuttum fyrirvara snjó-
plóga og snjókeðjur á traktorsgröfur,
hjólaskóflur og vörubíla. Vélaborg Krók-
hálsi 5F Reykjavík, (gengið inn frá Járn-
hálsi). Sími 414 8600 og Draupnisgötu
1 Akureyri. Sími 464 8600. Skoðið
einnig úrvalið á velaborg.is

Til afgreiðslu strax. Alligator keðjur á
dráttarbíla og vinnuvélar, einnig snjó-
plógar og sanddreifarar. Uppl. s. 587
6065.

Til sölu Harley Davidson XL1200 Sport-
ster. Ekið 10500 km, árg 2003. Verð
1850 þús. Uppl í síma 865 9637.

Til sölu Suzuki Intruder VS 1400. Ekið
8500 km. Árgerð 1997. Verð 850 þús.
Uppl. í síma 865 9637.

Mótorhjól

Vörubílar

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu



SKI DOO MXZ X 440. Árg. 2002, 100
HÖ. Nýupptekinn mótor, skipt um leg-
ur. Belti 136 .34 mm - CA Pro skíði.
Verð 590.000 þ. Ágúst 862 2000 e-mail
- magnusson@internet.is.

Ski-Doo Grand Touring 600, árg. 2002
til sölu. Ekinn 3.700 km. Brúsagrind, ál-
kassi og mikið af aukahlutum. Flottur
ferðasleði. Verð 650.000 stgr.
www.hssk.is. S. 897 4505.

Úrval notaðra innfluttra lyftara til sölu.
PON Pétur O. Nikulásson ehf s. 552
0110.

Bobcat Toolcat fjölnota
vinnutæki !

Alvöru tæki í snjóinn, fjórhjólastýri, fjór-
hjóladrif og sturtupallur. Upphitað hús
fyrir tvo. Mikið úrval aukahluta t.d. sóp-
ur, skóflur, staurabor, gafflar, snjóblað
o.fl. Aðeins 154 cm á breidd, flottur í
gangstígana. Til sýnis hjá Vélaborg
Krókhálsi 5F (gengið inn frá Járnhálsi)
110 Reykjavík, sími 414 8600, Draupn-
isgötu 1, 603 Akureyri, sími 464 8600

Gerni háþrýstidælur. Verð frá 7995 Jöt-
unn Vélar ehf Austurvegi 69, Selfoss
s.4800400 www.jotunn.is

Nettilboð www.bataland.is Bátalend
ehf., Óseyrarbraut 2, Hafnarfirði. s.
5652680

4.stk. Lítið notuð nagladekk 215x75x15
á NISSAN álfel. Verð 30 þús. S. 897
8931.

Bílhlutir, Drangahrauni 6, S. 555 4940.
Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í
fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til nið-
urrifs.

Bílapartar v/Rauðavatn, s. 587 7659.
Erum eingöngu með Toyota. Kaupum
Toyota-bíla. Opið virka daga frá 10-18.

Aðalpartasalan s. 565 9700, Kapla-
hrauni 11 HF. Eigum varahluti í
Hyundai, Hondu, Peugeot, Mazda,
MMC, Opel og fl. Kaupum bíla til niður-
rifs.

Partar Kaplahrauni 11, s. 565 3323.
Varahlutir í bíla þ.á m. Ford, Opel,
Suzuki, Mazda, VW, Daewoo. Kaupum
bíla til niðurrifs.

Partasalan Skemmuvegi 30, sími 557
7740. Eigum varahluti í Volvo, Opel,
Nissan, Toyota, Renault, Honda og
fleira.

Bílapartar og þjónusta. S.
555 3560

Subaru, Nissan, MMC, Toyota, Ford,
Hundai, Suzuki, Daihatsu, Opel, VW,
Kia, Peugeot, Honda. S. 555 3560.
Sendum á flutning.

Partasala Guðmundar Tangarhöfða 2, S.
587 8040. Erum að rífa Mözdu, MMC
og Nissan frá árg. ‘88-’97. Kaupum bíla
til niðurrifs.

Partasalan VTS, s. 421 8090. Toyota,
Nissan, Opel, Audi 100-95, Suzuki,
Lancer. Opið virka daga frá 8-18, laug-
ard. 10-15.

Vélbúnaður og bodyhlutir í VW Golf,
Polo og Yaris ‘98 og yngri. Einnig Air-
bag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.

Nýtt!!!!
Peugeot, Citroen. Er eingöngu að rífa
Peugeot og Citroen, á mikið af varahlut-
um. Franskir bílapartar ehf. S. 587 8200
& 694 9117.

Bílakjallarinn Stapahrauni 11, s. 565
5310. Sérhæfum okkur í VW, Toyota,
MMC, Suzuki og fl.

Á mikið í Opel, Toy Celica ‘00, Suzuki
Vitara ‘89-’00. VW Golf ‘94 -’98 ofl.
Kaupi bíla. S. 483 1919 & 845 2996.

Alternatorar-startarar
Viðgerðir-sala. Tökum þann gamla uppí.
Vm/Rótor ehf., Helluhr. 4, s. 555 4900.

Jeppapartasala Þórðar, tangarhöfða 2,
S. 587-5058. Sérhæfum okkur með
varahluti í Japanska jeppa og Subaru.

Á varahluti í Charade ‘88/’93, Civic ‘91,
Lancer Colt ‘92/’93, Galant ‘90, Corolla
‘92, Sunny ‘92, Micra ‘91, Swift ‘90,
Subaru ‘90, Justy, L300 ‘90, Primera
‘93, Escort ‘88. Hyundai Coupe Turbo
‘93. Kaupi bíla. S. 896 8568.

Túrbínur, varahl. & viðg.þj. Vélaviðg., all-
ar almennar viðgerðir. Sérpöntunarþj.
Varahl. í flestar gerðir bíla og vinnuvéla.
Túrbo ehf. s. 544 2004.

Bílaverkstæðið Öxull Funahöfða 3. Allar
almennar bílaviðgerðir, einnig smur- og
hjólbarðaþjónusta. Getum farið m. bíl-
inn í skoðun. Pantið tíma í síma 567
4545 & 893 3475.

Drifskaftaefni
Eigum til drifsköft og aukahluti t.d.
hjöruliði, hjöruliðsgafla, kúplingar, drif-
skaftsrör og hlífar o.fl. Vélaborg Krók-
hálsi 5F (gengið inn frá Járnhálsi) 110
Reykjavík, sími 414 8600, Draupnisgötu
1, 603 Akureyri, sími 464 8600.

Calix
Öruggari gangsetning. Rafmagnsmótor-
hitarar í vinnuvélar, auðveldar gang-
setningu í köldu veðri, sparar orku og
eykur vellíðan. Vélaborg Krókhálsi 5F
(gengið inn frá Járnhálsi) 110 Rvk, sími
414 8600, Draupnisgötu 1, 603 Akur-
eyri, sími 464 8600. Skoðið einnig úr-
valið á velaborg.is

Kíktu á íslenska uppboðsvefinn. Alls
konar spennandi uppboð í gangi.
www.uppbod.is

Tilbúnir stigar og hringstigar með harð-
viðar þrepum og handlista. Handriða-
efni í tré, smíðajárni og ryðfrítt stál, á
lager. Stigalagerinn,Dalbrekku 26, s.
564 1890

Til sölu

Viðgerðir

AB-VARAHLUTIR
Bílavarahlutir í flestar gerðir

Evrópu og Asíubíla, t.d. boddíhlutir,
ljós, kúplingar, stýrishlutir,

bremsuhlutir, handbremsubarkar,
vatnsdælur, öxulliðir og hosur

ljóskastarar, tímareimar,
viftureimar, spirnur, spindilkúlur.

Og allir varahlutir fyrir Toyota.
Eingöngu ný vara.

Opið frá 08.00-18.00
mánudaga-föstudaga.
Betri vara, betra verð.

Sími 567 6020.
Bíldshöfði 18

Varahlutir

Hjólbarðar

Næstu námskeið hjá
Flugskóla Íslands hf.

Flugumsjón - hefst 17. janúar.
MCC - hefst 31. janúar.

ATPL(A) - hefst 1. febrúar.
Airbus310/300-600

- hefst 1. febrúar.
FI(A) - hefst 7. febrúar.

B737 300-500
- hefst í byrjun mars.

FI(A) upprifjun - 1.-3. mars.
Nánari upplýsingar á

www.flugskoli.is

Flug

Bátar

Vinnuvélar

Vélsleðar
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Rúllugardínur. Sparið og komið með
gömlu rúllugardínukeflin og fáið nýjan
dúk á keflin. Gluggakappar sf. Reyðar-
kvísl 12, Ártúnsholti, s. 567 1086.

Lagersala hefst á mánudaginn 24, kl.
12. Verslunin Indía Flatahraun 5 A. Hfj.

Íssk. 145 cm m/sér frysti á 10 þ. 120 cm
á 8 þ. Frystikista á 10 þ. Barnakerra á 3
þ. Þríhjól á 3 þ. Einnig varahlutir í ýmsa
bíla. S. 896 8568.

LONDON Til sölu 2 farmiðar til London
13-16 febrúar aðeins 25 þús báðir sími
466-3326

Til sölu tvenn, vel með farin skíði og
skór f. 5- 8 ára. Hjálmur fylgir öðrum
skíðunum. Sími 554 5748.

Til sölu hraðsaumavél, tegund Juki DLU
450, einnig tveir sníðahnífar. 588 6621
& 895 6621 eftir kl. 17.

Snjóbretti og tilheyrandi búnaður
óskast fyrir 13 ára stúlku. S. 892 4592.

Notuð, vel með farin snjóbretti og snjó-
bretttaskór nr 38 og 43-44 óskast. S.
554 5748 & 895 0111.

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til
elli/öryrkja. Sækjum. Litsýn, Borgartúni
29, s. 552 7095.

Tölvuviðgerðir frá 1500 kr.
Heimaþjónusta í hæðsta gæðaflokki.
Ókeypis uppsetning á öflugri vírusvörn.
Miðnet, S. 694 6161.

Þarftu aðstoð við tölvuna? Viðurkennd-
ur af Microsoft. 10 ára reynsla. S. 616
9153. Frá kl 8-23.

Ódýrar tölvuviðgerðir!
Alhliða tölvuviðgerðir og uppfærslur,
einnig píanóstillingar. Uppl. í s. 899
8894.

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

STEINULL
Til sölu úrvals steinull, margar gerðir.
Gott verð. Uppl. S. 898 5500.

Sem nýtt mótatimbur til sölu, notað
einu sinni í milliveggjagrindur, ca 550
m. Uppl. í síma 892 5085.

www.rum.is frábær opnunartilboð, Am-
erísk rúm frá 29.900 kr. Snorrabraut 56,
s. 551 5200.

100% Verðvernd!!!!
Venus erotic store. Nýjar 6 tíma dvd
myndir á 2.990. Spólur 1990. 3 á 5.000.
Egg frá 990. Venus Freyjugötu 1 sími
552 2525. www.venus6.is. Sendum í
póskröfu um land allt.

Útsalan hafin 20-50% afsláttur af gjafa-
vöru. H-Gallerí Grænatúni 1 kóp. S. 554
5800.

Hreinlega - Hreingerningarþjónusta.
Tökum að okkur heimilisþrif, flutninga-
þrif, teppahreinsanir, stigagangar og fyr-
irtæki. Ellý og Co. S. 898 9930.

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

Orkuboltastelpurnar. Alþrif og hrein-
gerningar. Kvöld- og helgarvinna. S. 663
7366.

Tek að mér þrif á sameignum. Vönduð
vinna. MG þrif sími 663 9504.

Bókhald-skattframtöl-stofnun hlutafé-
laga KJARNI ehf sími 561 1212 GSM
891 7349.

Reikningshald, skattskil, fjármálaþj.,
stofnun félaga. SMCO- S. 861 8349.

Bókhald-Vsk.& launauppgjör-Ársupp-
gjör-Skattframtöl-Ódýr og góð þjón-
usta. Sími 692 6910.

Lækkið skattana með stofnun ehf. Til-
valið að byrja um áramót. Taxlaw s. 663
4141.

Húseigendur: Varist fúskara. Verslið við
fagmenn. Málarameistarafélagið. S. 568
1165.

Alhliða meindýraeyðing í heimahúsum
s.s. geitungar, stari, mýs o.fl. S. 898
2801.

Búslóðaflutningar og búslóðageymsla.
Stór bíll. Gerum tilboð á flutning út á
land. S. 898 6565. Flutningaþjónusta
Brynjars.

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

Allskonar Flutningar. Er með meðalstór-
an sendibíl. 9 rúmmetrar. Flyt hvað sem
er. Fagmennska og öryggi í fyrirrúmi.
Geri föst verðtilboð sé þess óskað.
Uppl. í síma 891 7585.

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

Múrvinna.
Flísalagnir, múrviðgerðir, almenn múr-
vinna, flotlagnir, múrklæðning. Fljót og
góð þjónusta. Múrklæðning ehf. S. 848
2576.

Glerjun og gluggaviðgerðir
!

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

Alm. viðhald húsa, málun, múrun, flísa
& parketlagnir og trésmíðavinna. Föst
tilboð eða tímavinna. Sími 616 1569.

Stífluþjónustan ehf
Losum allar stíflur, hreinsum lagnir.
Röramyndavél. Meindýraeyðing. 20. ára
reynsla S. 554 2255 - 896 5800.

Fjarlægum stíflur úr WC, vöskum og fl.
Röramyndavél og viðgerðir á frárennsl-
islögnum. Stífluþjónusta Geirs, s. 697
3933.

Ódýrar tölvuviðgerðir. Kem samdægurs
í heimahús. Kvöld- og helgarþjónusta.
695 2095.

Er vírus í tölvunni eða er hún biluð?
Mæti á staðinn. Þekking og reynsla.
T&G S. 696 3436.

Geri við tölvur í heimahúsum. Fljót og
góð þjónusta. Viðgerðir og uppsetning.
ATH Opið allan sólahringinn. Sími 693
9221. www.tolvuvaktin.is

Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á stað-
inn og geri við. Viðurkenndur af
Microsoft. 10 ára reynsla. Sími 616
9153. Milli kl 8-23 alla daga vikunnar.

Er húðin þurr?
Djúpnæring með hljóðbylgjum. 1/2 klst
kr. 2.900- Greifynjan Hraunbæ 102,
sími 587 9310. opið frá kl 9-20.

Flottar neglur.
Gott verð. Opið 10-18. Tímapantanir í S.
511 1552. Hágreiðslust. Supernova.

Kristjana spámiðill tekur fólk í einka-
tíma. Þeir sem til mín vilja leita pantið
tíma í S. 554 5266 & 695 4303.

Dulspekisíminn 908 6414. Símaspáin-
draumaráðn. Spák. Yrsa í beinu sam-
bandi. Hringdu núna!

Alspá 908-6440
Finn týnda muni. Spil, bolli, hönd, tar-
rot, draumar. kl 10-22. Y. Carlsson.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draum-
ráðningar. Fáðu svör við spurningum
þínum.

SPÁSÍMINN 908 5666. Ársspá 2005.
Stjörnuspá, draumráðningar (ást og
peningar), andleg hjálp. Trúnaður.

Miðla til þín, því sem þeir sem farnir
eru, segja mér um framtíð þína. Einka-
tímar. Erla s. 587 4517.

Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spila-
spá, draumar, og huglækningar. S. 908
6040. Frá kl. 13 til 01.

Spádómar og huglæg hjálp alla daga
hjá Daddý í s. 846 6364. Alltaf þegar
þér hentar.

Fermingaveislur
Eigum ennþá eftir nokkra lausa daga í
sölunum okkar fyrir fermingaveislur.
Kaffi Berg menningarmiðstöðinni í
Gerðubergi. S. 691 6815 og 557 7194.

Til sölu fólks og vörulyfta. Buðargeta allt
að 400 kg. Uppl í S. 893 1939 eða 895
9249.

Húsasmíðameistari getur bætt við sig
verkefnum, nýsmíði viðgerðir og við-
hald. Uppl. í s. 894 0031.

2 röskir húsasmiðir geta bætt við sig
verkefnum. Uppl. í síma 553 2171 &
534 8555.

Það er óþarfi að hýrast í kuldanum yfir
jólin! Hringdu Steina pípara. Gleðileg
Jól. S. 699 0100 & 567 9929.

Umboðssala
Viðskiptafr. tekur að sér að markaðs-
setja alla vöru og þjónustu. Umboðssal-
an ALLT sími 845 8870, for@for.is

Betri heilsa og frábær líðan. Herbalife.
Ásdís, 845 2028.

Missti 10 kg á 12 vk.Þú getur það líka
með Shape Works. Rannveig 862 5920
heilsuval@topdiet.is

ShapeWorks- Lífstíll til kjörþyngdar.
Fanney Úlfljótsd. www.fanney.topdiet.is
- S. 698 7204.

Léttari og hressari með Herbalife.
www.dag-batnandi.topdiet.is s. 557
5446 & 891 8909, Ásta.

Heilsuvörur

Önnur þjónusta

Viðgerðir

Trésmíði

Rafvirkjun

Iðnaður

Veisluþjónusta

Spádómar

Snyrting

Tölvuviðgerðir - Vírus-
hreinsanir - Uppfærslur

Start tölvuverslun,
Bæjarlind 1, Kópavogi.

Sími 544-2350, www.start.is

Tölvur

Stífluþjónusta

Steiningarefni
Ýmsar tegundir

Ma. Kvartz, marmari, gabbró, 
granít ennfremur steiningarlím.

Mikið litaúrval. Þvoum og
blöndum efnin eftir óskum við-

skiptavina. Flytjum
efnin á byggingarstað.
Sjón er sögu ríkari

Fínpússning sf
Íshellu 2, Hafnarfirði

sími: 553 2500 - 898 3995.

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Öll meindýraeyðing
fyrir heimili,

húsfélög.

S. 822 3710.

Meindýraeyðing

Málarar

Kaflaskipti í
fjármálum þínum?

Aðstoðum einstaklinga og minni
fyrirtæki við endurskipulagningu

fjármála og samninga við lögmenn,
banka og aðra kröfuhafa. Einnig
bjóðum við upp á stofnun einka-
hlutafélaga, bókhaldsþjónustu og

skattskil.
Kaflaskipti ehf, Skipholti 5,

sími 822 9670
kaflaskipti@rsg.is

Ráðgjöf

FAGBÓK ehf.
Bókhaldsstofa.

- Bókhald/Ársreikningar
- Skattframtöl fyrir lögaðila

/einstaklinga - Stofnun félaga -
Vsk.uppgjör - Launaútreikning ofl.

Persónuleg þjónusta
á góðu verði. Þverholti 3,

270 Mosfellsbæ,
sími 566 5050.

GSM 894 5050, 894 5055.

Bókhald

Hreingerningar

Verslun

Til bygginga

Tölvur

Sjónvarp

Óskast keypt

ATVINNA Í BOÐI
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Fit - Pilates
námskeiðin vinsælu með stóru Fit-Bolt-
unum. Alhliða styrktaræfingar sem
þjálfa djúpvöðva líkamans og gefa lang-
ar fallegar línur og flatan kvið. Uppl. í s.
896 2300 og á www.einka.is

Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það
með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S.
861 5356, olsiar@hotmail.com

Ég;-12 kg/ 8 vikur. Þú;??? Allt er hægt
með Herbalife!! Sigurborg, s. 865 8607.

Kristalneglur, flottasta ámálaða skrautið
í dag. Tilvalið fyrir t.d. árshátíðina og
brúðkaupið. Tilboð í janúar aðeins
3.500 kr. Uppl. í síma 868 5004.

Trommunámskeið. Get bætt við mig
nemendum, 10 tímar á 25 þús, 5 tímar
á 15 þús. Birgir Baldursson, s. 820
4533. birgir@birgir.com

Ævar Friðriksson. Kenni allan daginn.
Toyota Avensis 2004. Tek í akstursmat
og hjálpa við endurtökupróf. S. 863
7493 og 557 2493.

Sófalist
Fallegar yfirbreiðslur yfir sófa og stóla.
Opnunartími, mánudaga til fimmtu-
daga 15-18:30. www.sofalist.is Síðu-
múli 20 2. hæð s. 553 0444.

Útsala, útsala.
Á ekta Amerískum rúmum. Rekkjan,
Skipholti 35. Sími 588 1955.

120 cm ljósgrátt rúm til sölu, eitt nátt-
borð getur fylgt. Sími 568 1687 & 659
1687.

Grænn leðursófi, 3+1, vel með farinn til
sölu, 30 þús. Upplýsingar í s. 860 0184.

Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breyt-
ingar. Styttum buxur meðan beðið er.
Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552
0855.

Amma óskar eftir vinnu, er vön. Uppl. í
s. 562 7429 / 897 7429.

Rúm fyrir litla hvolpinn. Dýrabær Hlíða-
smára 9, Kóp.op.mán-fös.13-18 lau.11-
15

30% Vetrarafsláttur !
Allar gæludýravörur og fóður með 30%
afsl. Full búð af nýjum vörum. Opið alla
daga. Tokyo, Hjallahrauni 4. Hfj., s. 565
8444.

Til sölu vegna sérstakra aðstæðna,
mjög blíð og góð Chihuahua tík m. ætt-
bók. S. 697 8602.

Tek að mér járningar, er lærður frá Dan-
mörku. Vönduð og góð vinnubrögð.
Uppl. í s. 849 9139.

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

Herbergi á svæði 109 til leigu, fullbúið
húsgögnum. Allur búnaður í eldhúsi,
þvottavél, Stöð 2 og Sýn. Uppl. í síma
698 3211.

Laugavegur herbergi til leigu. Aðgangur
að eldhúsi og baði. S. 697 3832.

Stúdíóíbúð með öllu, á Háskólasvæð-
inu. Vesturbær. Uppl. í s. 866 4754 &
557 5058.

Til leigu gott 137 fm. full innréttað skrif-
stofuhúsnæði í lyftuhúsi við Skipholt.
Móttaka, 5-6 herbergi, lítil kaffistofa,
bílastæði og möguleigi á minna plássi
(70 fm.) Guðlaugur 896 0747.

Til leigu rúmgóð 2ja herb.íb.í Hlíðun-
um(105).Laus.Reglusemi.Uppl.í
s.5537768

Snyrtilegt herb. til leigu á góðum stað í
Hfj. Öll aðstaða. Uppl. í s. 565 4360 eða
692 5105.

Stór 3ja herbergja íbúð í Skuggahverfi
til leigu frá 1. feb. til 18. júní, kemur til
greina að leigja með hússgögnum.
Uppl. í síma 892 1040 & 661 9029.

Til leigu 110 fm 4ra herb íbúð í Hfj. Verð
100 þús á mán m/ hta og hússjóði. Ein-
ungis Reglusamir og skilvísir einstak-
lingar koma til greina. Uppl. í s. 693
5704.

Óska eftir 4ra herbergja einbýlihúsi eða
stærra frtá 12.05- 27.05. Verður að vera
með stórum garði. Góðri umgengni
heitið. Uppl. í s. 866 6321.

Við erum hjón í Háskólanámi með 2
börn og vantar íbúð á svæði 101, 105
eða 107 sem fyrst. Traustum greiðslum
og reglusemi heitið. Uppl. í s. 663 7858.

Hjón með barn óska eftir 2-3 herb.
íbúð. Greiðslugeta 40-50 þús. Upplýs-
ingar í síma 868 4989 Kristín.

Atvinnuhúsnæði til leigu. Hólmaslóð:
Nýstandsett 205 fm. Fyrir verslun eða
þjónustu. Rafdrifin innkeyrsluhurð á
lager. Verslunargluggi út að götu. Einnig
35 og 75 fm skrifstofur/vinnustofur á 2.
Hæð. Við sund: 45 fm vinnustofa á 2.
hæð www.Leiguval.is . Sími 894 1022
og 553 9820.

Til leigu skrifstofuherb. í 104 R-vík.
Securitas öryggiskerfi. Tölvulagnir. S.
896 9629.

Til leigu mjög gott atvinnuhúsnæði í
Drangarhrauni í Hafnarfirði 120 fm +
60 fm milliloft. Stór innkeyrsluhurð.
Uppl. s. 898 2111.

Til leigu mjög glæsilegt rúmgott skrif-
stofuherbergi á besta stað í pnr. 101.
Glæsilegt útsýni. Sameiginleg kaffistofa.
Húsgögn, símkerfi, tölvukerfi og örygg-
iskerfi getur fylgt með í leigunni. Allt
fyrsta flokks. Uppl. í s. 896 2822.

Gistiheimili Halldóru Hvidovre/Köben
Ódýr gisting Vetraverð www.gistiheimil-
id.dk 45-24609552

Gistiheimili Halldoru Hvidovre/Köben
Ódýr og góð gisting www.gistiheimil-
id.dk 0045-24609552

Veitingahúsið Café Aroma óskar eftir að
ráða manneskju í sal. Aðeins vant fólk
kemur til greina. Góð laun í boði fyrir
rétta manneskju. Nánari upplýsingar á
staðnum eða á www.aroma.is.

Óskum eftir starfsmanni í ýmis skrif-
stofu- og afgreiðslustörf á Egilsstöðum.
Umsóknir sendist á kristdor@dekkja-
hollin.is með upplýsingum um mennt-
un og fyrri störf. Dekkjahöllin

Hjólbarðaverkstæði óskar eftir mönn-
um vönum hjólbarðaþjónustu. Stund-
vísum og reyklausum. Uppl. í s. 587
5810. Höfðadekk Tangarhöfða 15.

Stýrimann og vanana háseta vantar
strax á 280 tonna netabát frá Grindavík.
Uppl. í síma 894 2013.

Viltu 10.000 kr á dag?
Og starfa hjá traustu markaðsfyrirtæki í
þægilegu starfsumhverfi? Aldur og
reynsluleysi engin fyrirstaða. Uppl. í
síma 533 4440.

Gítarinn hljóðfæraverslun óskar eftir
starfsmanni í hlutastarf kl 14-18 og af-
leysingar. Ekki yngri en 25 ára. Þarf að
geta unnið sjálfsætt. Upp í Gítarnum
Stórhöfða 27 milli kl 11-14.

Sölumenn Sölumenn
Vantar markaðsfulltrúa í beinan mark-
aðshóp til einstaklinga á kvöldin. Góð
árangurstengds laun. Einnig vantar
markaðsfulltrúa á daginn í sölu til fyrir-
tækja. Áhugasamir sendið sms skilaboð
með nafni og símanúmer í síma 820
7222.

Umboðsaðila vantar fyrir e-lottó kerfið
um allt land www.lottoEbiz.com
5651479

Leikskólinn 101 óskar eftir starfsmanni.
Þarf að hafa áhuga á að vinna með
börnum og vera stundvís. Uppl. gefur
Hulda í s. 562 5101.

Skipstjóra Vantar !
Vanan skipstjóra vantar á nýlegann
Sóma870 sem gerður er út í Færeyjum.
P.s aðeins duglegur,vanur og áreiðan-
legur kemur til greina ! Uppl. veittar í
síma 894-9419 eða 895-4508

Fiskbúðin Vör
Matreiðslu-eða framleiðslumaður
(karla eða kona) óskast í Fiskbúðina
Vör í fullt starf eða hlutastarf. Nánari
upplýsingar veitir Kristján í síma 896
0602.

Bakarí - Kaffihús
Óskar eftir að ráða röskan starfskraft
með góða þjónustulund. Æskilegt að
viðkomandi hafi reynslu af starfi í bakríi
og í matargerð, ekki yngri en 20 ára.
Vinnutími; skiptivakt kl. 6.30-13.00 og
12.30-18.15 virka daga, einhver helgar-
vinna. Uppl. veita Alla í síma 895 9420
& Anna í síma 557 9410 frá kl. 13-16.

Nemi sem er að hefja nám í hár-
greiðslu, óskar eftir að komast á samn-
ing. Get hafið störf strax. Arna 698
3562.

Rafeindavirkja vantar vinnu við raf-
magn.Allt kemur til greina.Rafvirkjun
líka. 8463534

Aðalfundur Fríkirkjusafnaðarins í
Reykjavík 2004 verður haldinn að lok-
inni messu sem hefst kl. 11.00 f.h.
sunnudaginn 30. janúar í Fríkirkjunni í
Reykjavík. Venjuleg aðalfundarstörf.
Safnaðarráð Fríkirkjusafnaðarins í
Reykjavík.

Einkamál

Fundir

Atvinna óskast

Hrafnista Reykjavík.
Starfsfólk óskast í aðhlynningu,

ræstingu,
og þvottahús.

Uppl. á heimasíðu:
Hrafnista.is eða

í s: 585-9529

Talar þú Finnsku?
Skúlason leitar að finnskumælandi
fulltrúum í þjónustuver sitt. Gott

verkefni framundan. Sveigjanlegur
vinnutími.

Vinsamlegast hafið
samband í s. 663 3480

eða 575 1500
www.skulason.is.

Vantar þig vinnu?
Eða langar þig að drýgja tekjurnar?

Okkur vantar söluráðgjafa. Góð
laun og góður félagsskapur og
nóga að gera fyrir þá sem vilja.

Hafðu samband og fáðu
nánari upplýsingar Íris

Rún sjálfstæður söluráðgjafi
og hópstjóri Volare.

Sími 659 4145
e-mail arnarf@bifrost.is

Atvinna í boði

Gisting

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Hestamennska

Fyrir veiðimenn

Ferðalög

Hundaræktin í 
Dalsmynni auglýsir

Hvolpar að smáhundakyni
til sölu. Uppl. í s. 566 8417.

Dýrahald

Barnagæsla

Fatnaður

Húsgögn

Ökukennsla

Námskeið

Snyrting

Fæðubótarefni

Líkamsrækt
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HALLUR MAGNÚSSON
HÚSIN Í BÆNUM

Háteigsprestakall var stofnað með
lögum 17. júlí 1952. Í upphafi var
söfnuðurinn án kirkju, en messað var í
Fossvogskapellu og í hátíðarsal Sjó-
mannaskólans. Háteigskirkja var hön-
nuð af Halldóri H. Jónssyni arkitekt.
Byggingameistari var Þórður Jasonar-
son. Þótt ýmsu væri ólokið var kirkjan
vígð á aðventu 1965 af þáverandi
biskupi Íslands hr. Sigurbirni Einarssyni.
Fyrsti prestur safnaðarins var sr. Jón
Þorvarðarson og þjónaði hann
söfnuðinum þar til í október 1976.
Mósaíkmynd í kór Háteigskirkju er eftir
Benedikt Gunnarsson listmálara og er
hún frá 1988. Nú gegna séra Tómas
Sveinsson og séra Helga Soffía
Konráðsdóttir prestsstörfum við
söfnuðinn. Allt að hundrað pör gifta sig
árlega í Háteigskirkju.

Endurfjármögnun
án uppgreiðslna 
Við endurfjármögnun á óhagstæð-
um lánum með nýjum hagstæðum
bankalánum eða lánum lífeyris-
sjóða er ekki nauðsynlegt að greiða
upp lán Íbúðalánasjóðs, eins og því
miður virðist algengur misskilning-
ur. Íbúðalánasjóður gerir ekki skil-
yrðislausa kröfu um að lán hans
skuli vera á fyrsta veðrétti og hefur
aldrei gert.

Hið rétta er að Íbúðalánasjóður
veitir viðskiptavinum sínum veð-
leyfi fyrir ný lán fram fyrir þau
gömlu, óski þeir eftir því. Því geta
viðskiptavinir sjóðsins samið við
sparisjóð, viðskiptabanka sinn eða
lífeyrissjóð um hagstæð vaxtakjör
á láni á 1. veðrétti og lán Íbúðalána-
sjóðs getur staðið á síðari veðrétt-
um að ákveðnum skilyrðum upp-
fylltum.

Þannig er unnt að lækka
greiðslubyrði með endurfjármögn-
un óhagstæðra bankalána og halda
góðum eldri lánum Íbúðalánasjóðs.
Enda eru lán Íbúðalánasjóðs mjög
hagstæð fyrir flesta þótt vextir
þeirra séu eilítið hærri en núver-
andi lægstu vextir nýrra lána
Íbúðalánasjóðs, lífeyrissjóða, spari-
sjóða og viðskiptabankanna. 

Ástæður þess að æskilegt getur
verið að halda gömlu Íbúðalána-
sjóðsláni felast ekki hvað síst í því
hve mikill sveigjanleiki er í lánun-
um umfram önnur lán. Unnt er að
laga greiðslubyrði lánanna að fjár-
hagslegri stöðu fólks hverju sinni
með því að lengja lánin í allt að 40
ár ef óskað er eftir lægri mánaðar-
legri greiðslubyrði eða stytta lánin
að vild til að auka hraðann í niður-
greiðslu lánanna og þannig lækka
heildarvaxtabyrði lánsins. Þá er
unnt að sækja um frystingu lána
Íbúðalánasjóðs í allt að þrjú ár ef
um tímabundna fjárhagserfiðleika
er að ræða. Sambærileg úrræði er
að líkindum ekki að finna hjá öðrum
lánastofnunum.

Auk þess er það algengt að fólk
sem hefur greitt lengi af Íbúðalána-
sjóðsláni og er farið að greiða höf-
uðstól lánsins niður með nokkrum
hraða vilji halda láninu, enda segir
vaxtaprósenta lánsins ekki allt um
það hve mikið er verið að greiða í
vexti þar sem hlutfall vaxta-
greiðslna á síðari hluta lánstímans
er miklu lægri en á fyrri hluta láns-
tímans.

En aftur að endurfjármögnun án
uppgreiðslna lána Íbúðalánasjóðs.
Viðskiptavinir sjóðsins geta sótt um
að Íbúðalánasjóður veiti heimild til
að hleypa lánum fram fyrir. Skil-
yrðin eru þau að samanlögð fjár-
hæð hins nýja láns og eldra láns
Íbúðalánasjóðs fari ekki yfir gild-
andi hámark lána sjóðsins, sem nú
er 14,9 milljónir, og ekki fram úr
90% af matsverði íbúðar. Þá getur
fjárhæðin ekki farið yfir gildandi
brunabótamat íbúðar.

Eyðublöð vegna þessa er að
finna á vefsíðu sjóðsins, www.ils.is.
Höfundur er sviðsstjóri þróunar og almanna-

tengsla Íbúðalánasjóðs.

HÁTEIGSKIRKJASELDAR EIGNIR Á AKUREYRI*

*Þinglýstir kaupsamningar, heimild Fasteignamat ríkisisins.
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Frá því að George Bush tók við
embætti Bandaríkjaforseta hefur
honum tekist að afla sér meiri
óvildar meðal umhverfisverndar-
sinna en fordæmi eru fyrir, einkum
vegna stefnubreytingar hans á
sviði loftmengunar. Frammistaða
Bush í þessum málaflokki er í
ósamræmi við loforð hans í kosn-
ingabaráttunni 2000 þar sem hann
lofaði kjósendum að stjórn hans
myndi draga meira úr losun koltví-
sýrings en Al Gore hafði lagt til
um. Í ársbyrjun 2003 samþykkti
stjórn Bush þannig hið umdeilda
frumvarp Climate Vision, um ári

eftir að það var fyrst lagt fram,
sem hafði það metnaðarfulla mark-
mið að draga úr losun koltvísýrings
um 18 prósent á næstu tíu árum.
Þetta var umdeilt markmið, enda
byggði það á afstæðri skilgrein-
ingu á losun koltvísýrings. Losunin
var þannig miðuð við þjóðarfram-
leiðslu, sem þýddi að í fjögurra
prósenta hagvexti varð þriggja
prósenta aukning á losun koltvísýr-
ings skilgreind sem eins prósentu-
stigs samdráttur. Iðnfyrirtæki
fögnuðu frumvarpinu á meðan um-
hverfisvinir grétu, en meðal gagn-
rýnenda voru samtökin American
Council for an Energy Efficient
Economy (ACEEE), sem sögðu
þessa skilgreiningu bókhalds-
brellu. Þau bentu þannig á að með

áframhaldandi hagvexti myndi 
losun koltvísýrings í Bandaríkjun-
um aukast um 15 prósent á tíma-
bilinu. Niðurstaða samtakanna,
sem byggð er á gögnum frá orku-
málaráðuneyti Bandaríkjanna, er
því þvert á málflutning forsetans.

Frumvarpið var einnig umdeilt
fyrir þá sök að það þótti fráhvarf
frá fjársektum fyrir mengunar-
varnarbrot, í átt til aukinnar
ábyrgðar mengunarvalda til að
uppfæra mengunarvarnarbúnað
að eigin frumkvæði. Dagblaðið
The Austin Chronicle benti hins
vegar á að slík aðferðafræði hefði
leitt til svo lítils árangurs í ríkis-
stjóratíð Bush í Texas að henni
hefði verið hætt eftir að hann lét af
embætti. Í grein í Washingon Post

(02/01/04) segir enn fremur að
risarnir í orkugeiranum hafi snið-
gengið bandalagið Climate
Leaders, sem er ætlað að örva slíkt
framtak. Aðspurður um ástæður
stefnubreytingarinnar sagði for-
setinn að hann hefði skipt um skoð-
un vegna „nýrra upplýsinga“ um
áhrif loftmengunar á hitastig jarð-
ar. Hvaðan forsetinn sótti þessar
byltingarkenndu upplýsingar lét
hann hins vegar ósagt, en skömmu
síðar tilkynnti talsmaður Hvíta
hússins, Scott McClellan, að það
hefðu verið „mistök“ af forsetan-
um að telja koltvísýring til meng-
unarefna. Af þessu tilefni sagði
Jane Hughes Turnbull, meðlimur
the National Coal Council, upp
störfum í mótmælaskyni, en í upp-

sagnarbréfi sínu sagði hún meðal
annars að frumvarpið væri ein-
staklega skammsýnt og undir aug-
ljósum áhrifum af hagsmunum
orkuiðnaðarins. Ekki fengu þó allir
gagnrýnendur forsetans að hætta
störfum sjálfir því að tveimur
mánuðum eftir að frumvarpið var
lagt fram var Robert Watson, yfir-
manni alþjóðlegs vinnuhóps Sam-
einuðu þjóðanna á sviði loftlags-
breytinga (IPCC), sagt upp störf-
um fyrir baráttu sína gegn losun
gróðurhúsalofttegunda. En upp-
sögnin var lögð fram að beiðni 
olíuvinnslufyrirtækisins Exxon-
Mobil, sem taldi Watson „of linan“
í umhverfismálum. 

Höfundur stundar háskólanám í
Ástralíu.

Meira af umhverfisstefnu Bush forseta
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Orð eru dýr.
Maður má nú ekkert segja lengur þá er
maður orðinn rasisti, fasisti, kvenhatari
eða eitthvað annað og verra. Fólk sem þó
þorir að kalla hlutina sínum réttu nöfnum
þarf síðan undantekningarlaust að klóra
sig út úr hlutunum með því að segja að
„orð þess hafi verið slitin úr samhengi“
eða að það hafi skyndilega séð að sér og
sé nú búið að skipta um skoðun. „Já,
gamalt fólk tryggir gott flæði umferðar á
álagstímum, ég sé það núna.“ 
Pawel Bartoszek

Þjóðarhreyfingin fámenn.
Samkvæmt upplýsingum Hagstofu Ís-
lands telja Íslendingar nú 293.291 manns.
Íslendingar nálgast nú óðfluga 300 þús.
en það er ekki það sem þessi pistill fjallar
um. Lítill hópur manna sem hefur kosið
að kalla sig Þjóðarhreyfingu hóf stórt og
mikið átak fyrir um tveimur mánuðum
síðan til að kaupa auglýsingu í stórblaðinu
New York Times. Ég hef áður tjáð mig um
þetta, tja þau kalla þetta víst átak. Það
sem er athyglisvert er að sá hópur sem
myndar þessa „hreyfingu“ spannar um
0.0016% þjóðarinnar. Það væri svo sem
ekki í frásögur færandi að fjögurra manna
hópur myndi samtök, nema jú ef sam-
tökin kjósa að kalla sig Þjóðarhreyfingu og
ætla sér síðan í kjölfarið að hasla sér völl
sem talsmenn þjóðarinnar erlendis. 
Gísli Freyr Valdórsson á ihald.is

Alfreð dragi sig í hlé.
Alfreð Þorsteinsson hefur starfað lengi og
lagt mikið af mörkum fyrir Reykvíkinga.
Hann á þakkir og heiður skilið fyrir vel
unnin störf. Engu að síður tel ég að best
sé fyrir hann – og flokkinn í Reykjavík – að
hann dragi sig út úr forystunni og hleypi
óþreyttum hlaupurum á brautina. Það
sannast einu sinni enn í kringumstæðum
Alfreðs að það krefur hann meiri djörf-
ungar að hætta en halda áfram. En af
hverju segi ég þetta. Jú það er einfalt. 
Alfreð selur ekki lengur! Fylgið minnkar ár
frá ári og þá er ekki annað að gera en að
stokka upp og sýna kjósendum að við
höfum aðra valkosti en þá sem í boði hafa
verið. Við þurfum eins og nafn flokksins
ber með sér að þora að sækja fram – tefla
fram nýjum mönnum – að koma fram
með nýjar hugmyndir og áherslur í barátt-
una. Annars höldum við áfram að tapa. 
Theodór Birgisson á hrifla.is

Neysluhyggjan.
Neysla á vörum og þjónustu sem er 
okkur ekki nauðsynleg er áberandi ein-
kenni á vestrænu samfélagi. Markaðssetn-
ing og auglýsingar innræta fólki „þarfir“ og
hinn almenni borgari missir sig í taum-
lausri neyslu. Neysluhyggja hinna vest-
rænu samfélaga á sér margar skugga-
hliðar sem ég vil ræða um í þessum pistli.
Fyrst vil ég nefna það sem mest sker í aug-
un. Á sama tíma og við búum við ofneyslu
af öllu tagi berst stór hluti íbúa heimsins
við skort á lífsnauðsynjum og menntun og
heilsugæsla er ekki í boði fyrir alla. 
Guðný Hildur Magnúsdóttir á
vg.is/postur

BALDUR ARNARSON
SKRIFAR UM BANDARÍSK 
UMHVERFISMÁL

AF NETINU

SENDIÐ OKKUR LÍNU
Við hvetjum lesendur til að senda okk-
ur línu og leggja orð í belg um málefni
líðandi stundar. Greinar og bréf skulu
vera stutt og gagnorð. Eingöngu er tek-
ið á móti efni sem sent er frá Skoðana-
síðunni á visir.is. Þar eru nánari leið-
beiningar. Ritstjórn ákveður hvort efni
birtist í Fréttablaðinu eða Vísi eða í
báðum miðlunum að hluta eða í heild.
Áskilinn er réttur til leiðréttinga og til
að stytta efni.



Þennan dag árið 1969 var hinum
virta skóla London School of
Economics í miðborg London lok-
að vegna deilna skólayfirvalda og
nemenda og var lokaður í þrjár vik-
ur samfleytt.
Skólanum var lokað í kjölfar óeirða
sem urðu þegar nemendur mót-
mæltu harðlega uppsetningu ör-
yggisgirðingar úr stáli. Vildu sumir
meina að skólinn hefði með upp-
setningu girðingarinnar fengið
ásýnd fanga-, eða jafnvel útrýming-
arbúða. Margir nemendur og sumir
úr starfsliði skólans litu á girðing-
una sem mikla ögrun.
Lögregla var kölluð til þegar mót-
mælendur höfðu, með hjálp 

kúbeina, haka og sleggja, brotist í
gegnum girðinguna á sjö stöðum.
Hafði girðingin verið sett upp að-
eins viku fyrr. 25 nemendur voru
handteknir og fluttir á lögreglu-
stöðina í Bow Street. Á eftir mynd-
uðu mótmælendur breiðfylkingu
og kröfðust þess að félagar þeirra
yrðu látnir lausir. 
Skólinn kærði 13 manns, þar á
meðal þrjá úr kennaraliði skólans,
sem sagðir voru höfuðpaurar mót-
mælanna. „Vandræðagemsarnir“
voru reknir úr skólanum í mánuð
og ekki leyft að snúa aftur nema
gegn loforði um að skipta sér ekki
af stjórnsýslu skólans, eða valda
frekari skemmdum á eignum hans.

Tveir kennaranna þriggja voru svo
reknir í kjölfarið og nokkur hópur
nemenda hlaut refsingu í einhverri
mynd fyrir að trufla fyrirlestra. 
Á síðari hluta sjöunda áratugarins
voru nemendaóeirðir nokkuð al-
gengar víða í löndum Evrópu og í
Bandaríkjunum. ■

Dr. Bjarki A. Brynjarsson hefur
verið ráðinn forseti tölvunarfræði-
deildar Háskólans í Reykjavík frá
og með 18. janúar 2005 og mun þar
með taka sæti í framkvæmdastjórn
skólans. Hann mun samhliða sinna
starfi sínu sem forseti tæknideildar
Tækniháskólans eins og verið 

hefur. Bjarki tekur síðan við starfi
forseta nýrrar tækni- og verkfræði-
deildar sameinaðs háskóla, Háskól-
ans í Reykjavík og Tækniháskóla
Íslands, sem tekur til starfa fljót-
lega.

Fráfarandi forseti tölvunar-
fræðideildar HR, dr. Gísli
Hjálmtýsson, mun halda áfram
starfi við HR og stýra starfsemi
Netsetursins, rannsóknarstofu í
netkerfum og netþjónustu. Hann
hefur auk þess tekið við starfi fram-
kvæmdastjóra Brúar Venture.

Bjarki lauk Cand. Scient. prófi í
rafmagnsverkfræði frá HÍ 1990 og
PhD prófi í hagnýtri stærðfræði
(rafsegulfræði) frá NTNU í Noregi
1995. Bjarki hefur verið deildarfor-
seti tæknideildar Tækniháskóla 
Íslands (THÍ) frá 2003 en var áður
framkvæmdastjóri nýsköpunar-
sviðs Nýherja hf. og Klaks ehf. frá
1999. Bjarki hefur kennt og stundað
rannsóknir í eðlisfræði, rafsegul-
fræði, stærðfræði og rafeindatækni
hjá HÍ, HR, NTNU, SINTEF og THÍ

og verið prófdómari í verkefnum á
BSc, MSc og PhD stigi hjá HÍ,
NTNU, Háskólanum í Björgvin og
THÍ. Rannsóknarverkefni hafa 
snúið að gerð stærðfræðilegra lík-
ana, rafeindatækni, þróun upplýs-
ingatækni fyrir rekstur og stjórnun,
kortlagningu framtíðartækni og ný-
sköpun. Bjarki hefur stýrt og tekið
þátt í fjölda EU-verkefna, unnið í
samstarfi við fjölda háskóla, fyrir-
tækja og stofnana hér á landi og 
erlendis og gegnt margvíslegum
trúnaðarstörfum svo sem stjórnar-
og nefndarsetu. ■

Níutíu og sjö ár eru í dag frá því
að þeim merka áfanga var 
náð í réttindabaráttu kvenna 
að kvennalisti sigraði glæsilega 
í bæjarstjórnarkosningum í
Reykjavík, með 21,8 prósent
greiddra atkvæða. Næsti listi á
eftir fékk 14,9 prósent og þrjá
kjörna.

Á kvennalistanum voru ein-
ungis fjórar konur, en kjörfylgi
listans var slíkt, að þær hefðu
getað komið þeirri fimmtu að. Í
nýrri bæjarstjórn eftir kosning-
arnar sátu 15 fulltrúar. Í fram-
boði voru einir átján listar, sumir
myndaðir í kringum einstaklinga,
en aðrir um sérstök málefni.

Ný lög um bæjarstjórnarkosn-
ingar voru sett árið áður, en í
þeim var bæjarfulltrúum Reykja-
víkur fjölgað um tvo og ákveðið
að kjósa skyldi um alla í næstu
kosningum. Eftirleiðis átti svo að
kjósa um fimm sæti í einu á
tveggja ára fresti. Þá var ákveðið
að giftar konur fengju kosninga-
rétt og kjörgengi. Við þá breyt-
ingu fjölgaði til muna á kjörskrá.
Bríet Bjarnhéðinsdóttir sem árið
áður stóð að stofnun Kvenrétt-
indafélags Ísland og var formað-
ur þess rak í Kvennablaði sínu

harðan áróður fyrir því að konur
tækju þátt í bæjarstjórnarkosn-
ingunum. Ekki gekk hins vegar
mjög vel að fá frambjóðendur á
kvennalistann sem bauð fram
með það að markmiði að koma
konum að, en án skýrra áherslna
annarra. Á endandum fór þó svo
að fjórar virðulegar konur á 
sextugsaldri gáfu kost á sér, 
Bríet Bjarnhéðinsdóttir, formað-
ur Kvenréttindafélags Íslands,
Guðrún Björnsdóttir, mjólkur-
sali, Katrín Magnússon, formað-
ur Hins íslenska kvenfélags og

Þórunn Jónassen, formaður Thor-
valdsensfélagsins.

Framhaldið í bæjarstjórn var
þó ekki jafn glæsilegt fyrir konur
og kosningin gaf til kynna að gæti
orðið. Iðulega var haft á orði að
þær væru framtakslitlar. Undan-
tekning þar á var þó Bríet Bjarn-
héðinsdóttir sem ekki lét sér
nægja að sitja þegjandi á fundum
og láta karla um ákvarðanatöku
um framkvæmdir. Hún beitti sér
í gatnagerðarmálum og fleiri
málaflokkum sem ekki þóttu sér-
lega kvenlegir. Fyrsti valtarinn
sem fenginn var til landisins var
til dæmis nefndur í höfuðið á Brí-
eti. Undirtektirnar voru hins 
vegar ekki glæsilegar þegar hún,
fyrst kvenna, tók til máls í bæjar-
ráði. Þar bað hún um 150 króna
styrk til að kenna stúlkum sund,
en áður hafði verði samþykkt að
veita 450 krónum í að kenna
drengjum að synda. Þá er einn
karlanna í röðum bæjarfulltrúa
sagður hafa staðið upp og sagt:
„Vel byrjar það. Var svo sem við
öðru að búast. Ég tel hyggilegast
að stemma á að ósi strax. Hér á
ekki að líðast heimtufrekja.“
Stúlkurnar fengu þó sundstyrk-
inn engu að síður. ■
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EDITH WHARTON (1862-1937)
er fædd þennan dag.

„Ef við bara gætum hætt að eltast við ham-
ingjuna þá myndum við skemmta okkur

nokkuð vel.“
Langur rithöfundarferill Edith Wharton spannaði yfir fjörutíu ár og

skilaði sér í útgáfu meira ein fjörutíu bóka. 

timamot@frettabladid.is

AFMÆLI

Gísli Jakob Alfreðsson leikari er 72 ára
í dag.

Árni Bergur Sigurbjörnsson sóknar-
prestur er 64 ára í dag.

Vigfús Geirdal sagnfræðingur
er 57 ára í dag.

Valdimar Leifsson kvikmyndagerðar-
maður er 52 ára í dag.

Hrólfur Jónsson sviðsstjóri og
fv. slökkviliðsstjóri er fimmtugur
í dag. 

Hilmir Snær Guðnason leikari
er 36 ára í dag.

Inger Anna Aikman blaðamaður er 41
árs í dag.

Róbert Melax stofnandi Lyfju og við-
skiptajöfur er 45 ára í dag.

ANDLÁT

Sigurlaug Kristín Jóhannsdóttir, Sóltúni
2, Reykjavík, lést þriðjudaginn 11.
janúar. Útförin hefur farið fram í
kyrrþey.

Jóna Svanhvít Hannesdóttir, Norður-
brún 1, Reykjavík, lést föstudag-
inn 14. janúar.

Elín Katrín Guðnadóttir, frá Rifi, lést
mánudaginn 17. janúar.

Kristín J. Þorsteinsdóttir, frá Eskifirði,
síðast búsett í Reykjavík, lést
fimmtudaginn 20. janúar.

Trausti Bergsson, lést á Köbenhavns
Amts Sygehus, fimmtudaginn 20.
janúar.

Jóhann Þórarinsson, Arnarhrauni 15,
Hafnarfirði, lést föstudaginn 21.
janúar.

JARÐARFARIR

13.00 Gylfi Árnason Árskógum 2,
Reykjavík, verður jarðsunginn frá Dóm-
kirkjunni.

13.00 Indriði Ísfeld verður jarðsunginn
frá Kópavogskirkju.

15.00 Gunnar Friðriksson frá Látrum í
Aðalvík, verður jarðsunginn frá Dóm-
kirkjunni.

15.00 Kristín María Magnúsdóttir Háa-
leitisbraut 14, Reykjavík, verður jarð-
sungin frá Háteigskirkju.

LUNDÚNALÖGREGLAN AÐ
STÖRFUM

ÞETTA GERÐIST MERKISATBURÐIR 

1798 Uppreisn hefst á Írlandi
gegn ofríki Breta, fyrst í
sýslum nærri Dyflinni.

1855 Kirkjan á Hvanneyri á
Siglufirði fauk af grunni
sínum og lenti á hliðinni í
kirkjugarðinum.

1908 Robert Baden-Powell
stofnar fyrsta skátahópinn í
Englandi.

1935 Dósabjór er seldur í fyrsta
sinn í Bandaríkjunum.

1965 Winston Churchill fyrrum
forsætisráðherra Breta
deyr, níræður að aldri.

1966 117 farþegar Air India láta
lífið þegar Boeing-707 þota
félagsins flýgur á Mont
Blanc.

1985 Jón Páll Sigmarsson, 25 ára,
sigraði í keppni um titilinn
„sterkasti maður heims“
fyrstur Íslendinga.

Skólinn lokaður í þrjár vikur

Hamarshöfði 4, 110 Reykjavík, s: 587 1960, www.mosaik.is

MOSAIK

af legsteinum
gegn staðgreiðslu
í janúar og febrúar

Sendum myndalista

15% afsláttur

VEFUR KVENRÉTTINDAFÉLAGS ÍS-
LANDS Árið 1907 bjó Bríet Bjarnhéðins-
dóttir í Þingholtsstræti 18, en þar var
Kvennréttingafélag Íslands var stofnað í
upphafi árs. Í dag má nálgast upplýsingar
um félagið á slóðinni krfi.is.

BRÍET BJARNHÉÐINSDÓTTIR, ÞÓRUNN JÓNASSEN, KATRÍN MAGNÚSSON OG GUÐRÚN BJÖRNSDÓTTIR FRÁ PRESTHÓLUM

Hefðu getað komið
fimmtu konunni að

KVENNALISTI Í REYKJAVÍK ÁRIÐ 1908:

FÆDDUST ÞENNAN DAG

1705 Farinelli (Carlo Broschi)
geldingur og söngvari

1746 Gústaf III, Svíakonungur

1776 E.T.A. Hoffman, rithöfundur

1891 Max Ernst, listmálari

1928 Desmond Morris, dýra-
fræðingur

1941 Neil Diamond, tónlistar
maður

1941 Aaron Neville, söngvari

1946 Michael Ontkean, leikari

1949 John Belushi, leikari

1960 Nastassja Kinski, leik-
kona

1979 Tatyana Ali, söng- og
leikkona

VEFUR BREIÐABLIKS Á breidablik.is er
að finna upplýsingar um starfsemi íþrótta-
félagsins og um væntanlega afmælishátíð.

Afmælishátíð í Smáranum:

Breiðablik
55 ára
Breiðablik heldur upp á fimmtíu
og fimm ára afmæli sitt og fimm-
tíu ára afmæli Kópavogsbæjar
með afmælishátíð og dansleik í
Íþróttahúsinu Smáranum í byrjun
næsta mánaðar. 

Afmælisdagurinn er laugar-
dagurinn 12. febrúar, eða tæpar
þrjár vikur og að sögn Kristjáns
Jónatanssonar, framkvæmda-
stjóra Breiðabliks, stendur til að
vera með fjölbreytt skemmtiat-
riði og úrvals veislumat. Veislu-
stjórar verða landsþekktir menn
úr sjónvarpi, Sveppi og Auddi úr
70 mínútum. Þá verður í kjölfar
afmælishátíðarinnar blásið til
dansleiks í Smáranum þar sem
hljómsveitin Stuðmenn leikur fyr-
ir dansi fram á rauða nótt. Miða-
sala á herlegheitin fer fram í
Smáranum til 9. febrúar, en frek-
ari upplýsingar um afmælishátíð-
ina er að finna á vef félagsins,
breidablik.is. ■

Tölvunarfræðideild Háskólans í Reykjavík:

Dr. Bjarki A. Brynjarsson ráðinn forseti
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Við hrósum ...

Markúsi Mána Michaelssyni fyrir að sýna það og sanna að það er líf í
vinstri skyttustöðu íslenska landsliðsins - stöðunni sem enginn bjóst
við að gæfi af sér sex glæsileg mörk í fyrsta leik. Markús Máni nýtti
skotin sín vel og skoraði góð mörk á mikilvægum tímapunktum.

sport@frettabladid.is

STÖÐUR ÚR LEIKNUM
Fyrri: 0–2, 1–2, 1–4 (7 mín), 4–5, 7–8
(15 mín), 7–10, 8–11, 9–11 (19 mín),
9–16 (23 mín), 10–17, 13–17, 14–18 (29
mín), 14–20.
Seinni: 15–20, 16–22, 17–22 (35 mín),
17–25, 18–27, 20–29 (42 mín), 22–29,
25–30 (47 mín), 25–31, 28–31 (53 mín),
28–32, 31–32 (56 mín), 31–33, 33–33,
33–34, 34–34.

TÖLFRÆÐIN
Skotnýting 59%–58%
Tapaðir boltar 11–11
Hraðaupphlaupsmörk 11–9
Brottvísanir (mínútur) 8–16
Varin skot 17/2–16/1
Varin skot í vörn 7–1
Víti fengin (nýting) 9 (89%)–3 (33%)

MÖRK–SKOT ÍSLANDS
Ólafur Stefánsson 11/7–17/8 (65%)
Guðjón Valur Sigurðsson 8–12 (67%)
Markús Máni Michaelsson 6–7 (86%)
Róbert Gunnarsson 4/1–4/1 (100%)
Alexander Peterson 2–4 (40%)
Vignir Svavarsson 1–1 (100%)
Arnór Atlason 1–3 (33%)
Einar Hólmgeirsson 1–5 (20%)
Dagur Sigurðsson 0–3 (0%)

VARIN SKOT ÍSLANDS
Roland Valur Eradze 12/1 af 41/2 (29%)
Birkir Ívar Guðmunds. 5/1 af 10/1 (50%)

STOÐSENDINGAR ÍSLANDS
Ólafur Stefánsson 7  (1 inn á línu)
Dagur Sigurðsson 4 (1)
Guðjón Valur Sigurðsson 2 (2)
Arnór Atlason 2 (1)
Einar Hólmgeirsson 1 (1)
Róbert Gunnarsson 1
Markús Máni Michaelsson 1
Vignir Svavarsson 1

FISKUÐ VÍTI ÍSLANDS
Guðjón Valur Sigurðsson 5
Arnór Atlason 1
Markús Máni Michalesson 1
Ólafur Stefánsson 1
Róbert Gunnarsson 1

HRAÐAUPPHLAUPSMÖRKIN
Guðjón Valur Sigurðsson 5
Ólafur Stefánsson 3
Markús Máni Michalesson 2
Vignir Svavarsson 1

Í fimm af þeim átta vítum sem íslensku
strákarnir tóku á móti Martin Galic
vippuðu þeir boltanum yfir hann (Ólafur
4 og Róbert 1) og í sjötta vítinu snéri
Ólafur boltanum laglega framhjá einum
snjallasta markverði heims.

34-34

ÍSLAND TÉKKLAND 

LEIKIR GÆRDAGSINS

Vissir þú að ...
Ólafur Stefánsson varð í gær aðeins annar landsliðsmaðurinn í sögunni
sem nær að skora 1000 mörk fyrir Ísland. Kristján Arason skoraði 1089
mörk á sínum tíma en sjöunda mark Ólafs í gær varð það þúsundasta
sem hann skorar fyrir landsliðið. Markið kom úr hraðaupphlaupi á 34.
mínútu og minnkaði muninn í 16–21.

HANDBOLTI Lokakaflinn í leik Ís-
lands og Tékklands á HM í Túnis í
gær minnti um margt á gömlu
góðu tímana. Þá sást barátta og
kjarkur sem hefur verið sárt
saknað hjá landsliðinu í nokkurn
tíma. Mest af öllu þá höfðu strák-
arnir trú á sjálfum sér og því sem
þeir eru að gera en slíkt sjálfs-
traust var ekki til staðar á síðasta
stórmóti. Með viljann að vopni
snéri íslenska liðið töpuðum leik
sér í hag og nældi í jafntefli, 
34-34.

Með örlítilli heppni hefði liðið
hreinlega getað unnið leikinn. Það
hefði aftur á móti verið rán því 
íslenska liðið var skelfilega lélegt
í 45 mínútur. Aðeins er eitt hægt
að segja um varnarleikinn á þess-
um kafla – glæpsamlegur. Það lak
allt inn og 20 mörk Tékka í fyrri
hálfleik segja sína sögu. Viggó
prufaði fjórar varnaraðferðir í
fyrri hálfleik en það skilaði engu.
Þennan hluta verður að laga ætli
liðið sér eitthvað á þessu móti.
Sóknarleikurinn var ansi stirð-
busalegur lengi vel. Leikmenn
voru mjög stífir og óöryggir í sín-
um aðgerðum. 

Leikkerfi gengu engan veginn
upp og talsvert var um klaufa-
mistök. Þegar síðari hálfleikur
var hálfnaður hefðu mörg lið
pakkað saman. Staðan var þá 28-
19 fyrir Tékka og leikurinn svo
gott sem tapaður. Þá gerðist eitt-
hvað í kolli leikmanna því þeir
byrjuðu að berjast fyrir lífi sínu

og voru augljóslega til í að leggja
líf og limi undir til þess að fá eitt-
hvað úr leiknum. 

Á sama tíma fór allur vindur úr
Tékkum. Þeir voru gjörsamlega
keyrðir í kaf og voru heppnir að
tapa ekki leiknum undir lokin því
íslenska liðið fékk klárlega færi
til þess að klára leikinn. Ólafur
Stefánsson bar af eins og oft áður
í íslenska liðinu. Hann skoraði
glæsileg mörk og lagði upp fjölda
annarra. Hann gerði sér síðan 
lítið fyrir og vippaði yfir tékk-
neska markvörðinn, Martin Galia,
í vítinu undir lokin. Þvílíkur kuldi.
Ekki hefði ég viljað vera í sporum
Ólafs ef Galia hefði gripið bolt-
ann. Blessunarlega gerði hann
það ekki því vítið var mjög 
öruggt.

Markús Máni átti stórleik í 
sínum fyrsta leik á stórmóti, skor-
aði sex fín mörk og klúðraði að-
eins einu skoti. Slík tölfræði sást

sjaldan hjá forvera hans í þessari
stöðu. Guðjón Valur var frábær í
síðari hálfleik og innkoma Arnórs
Atlasonar og Birkis Ívars Guð-
mundssonar var eftirminnileg.
Þeir eiga stóran hluta í þessu
stigi. Aðrir leikmenn eiga mikið
inni.

Það er í raun ótrúlegt að vera
með stig eftir að hafa verið grát-
lega slakir í 45 mínútur í leik á
HM. Það hefði ekki verið gæfu-
legt að standa eftir með núll stig
eftir þennan leik en lokakaflinn
hlýtur að gefa leikmönnum liðsins
gríðarlega mikið sjálfstraust og
verður áhugavert að sjá hvernig
þeir mæta til leiks gegn Slóvenum
á þriðjudag. Þeir vita eftir leikinn
hvernig þeir þurfa að spila til að
vinna – af baráttu, kjarki og ein-
stökum dugnaði. Þannig spila
„strákarnir okkar“ og þeir eru
komnir aftur. Verið velkomnir.“

henry@frettabladid.is

Velkomnir aftur!
Ein mesta endurkoma íslenska handboltalandsliðsins var í Túnis í gær þegar
„strákarnir okkar“ unnu upp gjörtapaðan leik á fimmtán mínútum og nældu
í jafntefli.

Bikarkeppni karla í körfu
UNDANÚRSLIT
BREIÐABLIK–NJARÐVÍK 76–113
Stig Breiðabliks: Þórarinn Örn Andrés-
son 24, Jónas Ólason 14, Einar Hannes-
son 9, Þórólfur Þorsteinsson 9, Jóhannes
Hauksson 5, Valdimar Helgason 5, Ágúst
Angantýsson 4, Hafþór Björnsson 4,
Ólafur Hrafn Guðnason 2.
Stig Njarðvíkur: Brenton Birmingham 20,
Jóhann Árni Ólafsson 18, Páll Kristinsson
17, Egill Jónasson 13, Friðrik Stefánsson
11, Ólafur Aron Ingvason 11, Kristján
Sigurðsson 8, Halldór Rúnar Karlsson 4,
Guðmundur Jónsson 4, Sveinbjörn
Skúlason 3, Matt Sayman 3, Anthony
Lacky 1.

Njarðvík mætir Fjölni í úrslitaleik í Laugar-
dalshöll 13. febrúar næstkomandi.

Hvað viltu verða þegar 
þú ert orðin(n) “stór”?
Námskeið sem fjallar um hvernig við nálgumst
óskir okkar og væntingar og njótum lífsins með
því að hlusta á innri rödd.

Námskeiðið verður haldið í safnaðarheimili Neskirkju
föstudaginn 28. janúar kl: 20-22 og laugardaginn 29.
janúar kl: 10-12 og 13-17 alls 8 stundir og er byggt á
fyrirlestrum og verklegum æfingum. Verð 16.000.- krónur.

Kennarar eru Dr. Árelía Eydís Guðmundsdóttir og sr.
Petrína Mjöll Jóhannesdóttir.

Upplýsingar og skráning í síma 660-0741 (Árelía) 
og 690-0775 (Petrína) milli kl. 10:00 og 14:00.

Til leigu
280 fm2 verslunarhúsnæði á frábærum stað við

Smiðjuveginn í Kópavogi, mjög gott 
auglýsingargildi og næg bílastæði, laust strax

Upplýsingar gefur Pétur í síma 860-1123.

HENRY BIRGIR
GUNNARSSON

H M  Í  H A N D B O L T A

T Ú N I S

SKRIFAR UM
HM Í

HANDBOLTA
FRÁ TÚNIS

Það sem kom mér mest á óvart í
byrjun þessa leiks var það hversu 
mikil deyfð var yfir mannskapnum. 
Liðið er ungt og frekar reynslulaust en
það var eins og það hefði gleymst að
segja þeim að þeir hefðu engu að
tapa. Viggó hefur sett markið hátt fyrir
keppnina en ég held að almenningur
geri það ekki. Það verður ekkert allt
brjálað þótt við náum ekki sjötta sæti á
mótinu og mér fannst leikmenn ís-
lenska liðsins alltof stressaðir í byrjun.
Síðan þegar menn litu upp á marka-
töfluna í stöðunni, 29-20, fyrir Tékkum
þá breyttist allt. Leikmenn gerðu sér
grein fyrir því að þeir voru að skíta í
buxurnar, skildu að þeir höfðu engu að
tapa og þá var eins og pressan færi af
mönnum. Vissulega breytti Viggó varn-
arlega og leikmannalega á þessum
kafla en strákarnir komu sterkir inn og
spiluðu þennan lokakafla frábærlega.

Það sem veldur mér töluverðum

áhyggjum er að fjórir menn, Ólafur,
Guðjón Valur, Markús Máni og Róbert,
eru að skora 29 af 34 mörkum liðsins.
Það verður að breytast því að það 
fer enginn í gegnum stórmót á fjórum
mönnum í sókninni. Ég hef líka áhyggj-
ur af varnarleiknum og verð að segja
að ég hef ekkert álit á þessari 3:3
framliggjandi vörn sem Viggó er
að beita. Hún mun ekki koma
liðinu neitt áleiðis á stórmóti.
Ég vil sjá hann spila annnað
hvort 3:2:1 eða 5:1.

Markús stóð upp úr

Markús Máni stóp upp úr í
íslenska liðinu. Það bjóst
enginn við neinu frá
vinstri vængnum
en hann skilaði
sex mörkum,
flestum eftir
e instak l ings-
framtak og það
er mjög já-
kvætt fyrir liðið.
Ólafur, Guðjón
Valur og Róbert
stóðu einnig 
fyrir sínu en þeir
eru þannig leik-
menn að ég geri
þær kröfur til

þeirra að þeir spili líkt og þeir gerðu í
dag í hverjum leik. 

Ég hefði viljað fá meira út úr miðj-
unni. Dagur fann sig ekki og ég var
nokkuð sáttur við innkomu Arnórs.
Hann var ákveðinn og fylginn sér og
lofar góðu. Ég hefði viljað fá fleiri mörk

úr hægra horninu og Einar Hólm-
geirsson og Alexander Petersson

hefðu mátt nýta færin betur.
Markvarslan var þokkaleg en
markverðirnir voru ekki öfunds-
verðir að hafa þessa vörn fyrir
framan sig.

Megum ekki gleyma okkur

Við megum ekki
gleyma okkur þrátt

fyrir frábæran
lokakafla. Tékkar
hættu að spila
sinn leik og við
gengum á lagið
en það er ýmis-
legt sem má
betur fara. Ég
stend enn við þá
spá mína að liðið
komist í milliriðil
en verði ekki

meðal þriggja efstu
þegar þangað er
komið.

Of fáir að skora mörkin

GEIR SVEINSSON
SÉRFRÆÐINGUR FRÉTTABLAÐSINS

SPÁÐ Í SPILIN
ÍSLAND MÆTTI TÉKKUM
Á HM Í HANDBOLTA Í

TÚNIS Í GÆR

SEX MÖRK Markús Máni
Michaelsson skoraði 6 mörk
úr aðeins sjö skotum í gær.

ÓSTÖÐVANDI Í SEINNI
HÁLFLEIK Guðjón Valur skoraði
6 mörk úr aðeins sjö skotum í
seinni hálfleik, þar af komu fimm
þeirra úr hraðaupphlaupi.
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sem Sirkusstjórinn
besti hverfilistamaður
heims um þessar mundir

„töframaður ársins“
The Academy of Magical Arts, Hollywood

the return of houdini er mögnuð sýning sem sameinar leikhús, sirkús og töfrabrögð.
Aldrei áður hafa sést önnur eins töfrabrögð og sjónhverfingar á Íslandi. Sýningin er 
byggð á brellum töframannsins Harry Houdini. Stórkostleg spennuatriði, trúðar, leikur 
að eldi, sprengingar, gaman og galdrar sem fá þig til að standa á öndinni.

The Return of Houdini er mögnuð fjölskyldusýning sem á sér enga líka, 
einstakt sjónarspil sem þú munt aldrei gleyma 

Miðasala í síma 568 8000 • www.borgarleikhus.is
Nánari upplýsingar: www.houdini.is  

Varúð! Atriði í sýningunni geta vakið skelfingu hjá ungum börnum
The mogul

Viggó sagði sína menn heppna gegn Tékkum:

Karakter að mínu skapi
HANDBOLTI Viggó Sigurðsson lands-
liðsþjálfari var einbeittur eftir
leik og greinilega enn að jafna sig
eftir átökin en hann var ansi líf-
legur á lokakaflanum.

„Við vorum alltaf á hælunum.
Byrjuðum grimmir og svolítið
kaldir með 3/3 vörnina en hún
gekk ekki upp. Gerðum of mikið
af mistökum maður á mann en
Roland varði samt ágætlega á
þessum kafla. Við vorum svolítið
staðir í sókninni og fengum of
mikið af hraðaupphlaupsmörkum
á okkur. Við gáfumst samt aldrei
upp og það var æðislegt að ná að
jafna leikinn en það sýnir að við
erum í miklu betra formi en Tékk-
arnir,“ sagði Viggó ákveðinn en
hann telur að íslenska liðið geti
leikið af slíkum hraða allt mótið.

„Það er alveg pottþétt að við
höldum þetta út. Við erum búnir
að æfa rosalega vel og liðið var
andlega ekki í lagi í 45 mínútur.
Strákarnir vita aftur á móti núna
hvað þeir geta og ég held að þetta
gefi okkur blóð á tennurnar.

Frammistaðan í dag ber vott um
karakter sem ég vil að mín lið
hafi.“

Eins og íslenska liðið var að
spila illa lengi vel þá ganga marg-
ir leikmenn frá þessum leik með
höfuðið hátt.

„Markús Máni var að spila
stórkostlega og Ólafur var náttúr-
lega frábær. Arnór átti frábæra
innkomu. Ég hefði viljað sjá hann
skora tvisvar en hann var óhepp-
inn. Samt í heildina er ég mjög
sáttur við sóknarleikinn en við
þurfum að laga margt í varnar-
leiknum. Ég var líka ánægður
með hraðaupphlaupin í síðari
hálfleik,“ sagði Viggó sem gat
ekki neitað því að íslenska liðið
hefði líka verið heppið.

„Við vorum heppnir að fá ann-
að stigið en á móti kemur að þeir
fengu vafasama dóma með sér
undir lokin þannig að þeir geta
líka þakkað fyrir að hafa hrein-
lega ekki tapað leiknum.“  

henry@frettabladid.is

VIGGÓ SIGURÐSSON Ánægður með karakter sinna manna í lokin. 

Arnór Atlason spilaði sinn fyrsta leik á stórmóti:

Leið illa undir lokin
HANDBOLTI Arnór Atlason var bæði
hetja og skúrkur í þessum leik.
Hann klúðraði tveim góðum 
færum á lokakaflanum en fiskaði 
síðan vítið mikilvæga undir lokin.
Honum var augljóslega létt í
leikslok.

„Ég hef spilað stóra leiki áður
en þetta er það stærsta hingað til.
Ég hefði náttúrlega átt að skora
þarna í tvígang en vítið vegur
vonandi upp mistökin. Mér leið
ekkert sérstaklega vel þegar þeir
komust yfir en ég náði að fiska
víti undir lokin og það var mikill
léttir,“ sagði Arnór brosandi en
innkoma hans var alveg frábær.

Þetta var bomba
„Þetta var bomba en við viss-

um vel að gætum þetta,“ sagði
línumaðurinn Róbert Gunnarsson
sem hafði óvenju hljótt um sig að
þessu sinni.

„Við byrjuðum illa og svona
eru bara íþróttirnar. Hlutirnir
ganga ekki alltaf upp en sem 
betur fer náðum við að rétta úr
kútnum. Þessi úrslit sýna karakt-
erinn sem býr í þessu liði og úr
hverju við erum gerðir. Það gefur
verulega góð fyrirheit að koma
svona til baka og við getum ekki
verið annað en bjartsýnir fyrir
næsta leik.“ henry@frettabladid.is

Birkir Ívar Guðmundsson átti mjög góða innkomu:

Sættum okkur við stigið
HANDBOLTI Birkir Ívar Guð-

mundsson kom í íslenska markið
um miðjan síðari hálfleik
og frábær frammistaða
hans átti stóran þátt í því
að íslenska liðið jafnaði
leikinn.

„Síðasta korterið
smullu hlutirnir og það var
fyrst þá sem við sýndum
raunverulega hvað við
getum. Við hefðum í raun

getað náð öllum stigunum en við
sættum okkur við þetta eina,“

sagði Birkir Ívar sem er á
þvi að menn hafi verið
stressaðir framan af í leikn-
um. „Það hlýtur bara að
vera enda erum við með
reynslulítið lið. Ég fann
samt ekkert fyrir því inni í
klefa. Menn verða meira til-
búnir í næsta leik. Það er al-
veg klárt.“ henry@frettabladid.is

BIRKIR
ÍVAR Sáttur
við stigið.
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KÖRFUBOLTI Dynamo St. Peters-
burg, lið Jóns Arnórs Stefánsson-
ar í rússnesku úrvalsdeildinni í
körfuknattleik, tryggði sér efsta
sætið í Evrópudeildinni á dögun-
um og er taplaust það sem af er.
Það hefur hins vegar valdið á-
hangendum liðsins áhyggjum að
Dynamo hefur tapað tveimur
leikjum í röð í rússnesku deildinni
og er í 6. sæti deildarinnar um
þessar mundir með 8 sigra og 6
tapleiki. Menn hafa velt þeirri
spurningu upp hvort David Blatt
sé starfi sínu vaxinn sem þjálfari
liðsins en sá er hokinn af reynslu
og hafði mikil áhrif á að Jón gekk
til liðs við Dynamo í haust. 

„Við getum ekki kennt leik-
mönnum okkar um þetta slaka
gengi heldur ber Blatt alla ábyrgð
á frammistöðu liðsins. Varðandi
þann möguleika að láta hann fara
þá er það eitthvað sem hefur ekki
ratað upp á borð til okkar að svo
stöddu,“ sagði Vladimir Rodionov,
framkvæmdastjóri Dynamo-liðs-
ins.

David Blatt, sem var áður hjá
Maccabi Tel-Aviv, var ráðinn
landsliðsþjálfari Ísraels um helg-
ina og verður fyrsta verkefni
hans að reyna að koma liðinu í 
úrslit í Evrópukeppni Landsliða.
Blatt vann á sínum tíma tvo Evr-
óputitla sem aðstoðarþjálfari 
Tel-Aviv. Hann hefur nú þegar
stýrt Dynamo St. Petersburg til 11
sigra í Evrópukeppninni og segja
körfuboltaspekingar að allar
vangaveltur um að hann verði 
látinn taka poka sinn úr lausu lofti
gripnar. 

Blatt vildi sjálfur meina að
niðursveifla sem þessi væri við-
búin á þessum tíma árs. „Á árum
mínum með Maccabi Tel-Aviv þá
vissum við alltaf að janúar yrði
slæmur fyrir okkur. Dynamo-
liðinu til varnar má nefna að við
ferðuðumst mjög mikið í nóvem-
ber og desember. Við náðum að
vinna leiki þá en þetta kom niður
á okkur núna,“ sagði Blatt. „Ég er
þeirrar skoðunar að við erum á

góðri leið með takmark okkar en
til þess þarf mikla vinnu. Við 
viljum gera Dynamo að stór-
veldi,“ sagði Blatt ákveðinn.

Jón Arnór, sem var hjá Dallas
Mavericks í NBA-körfuboltanum
á síðasta tímabili en söðlaði um og
hélt til Rússlands í haust, hefur
miklar mætur á Blatt og hefur
lengi fylgst með kappanum. „Ár-
angur hans með Maccabi Tel-Aviv
er aðdáunarverður og ráðning
hans til Dynamo St. Petersburg

vóg þungt í ákvörðun minni í að
ganga til liðs við Dynamo,“ sagði
Jón Arnór í samtali við Frétta-
blaðið. Jón hefur leikið vel með
Dynamo og þá sérstaklega í Evr-
ópukeppninni. Þar hefur hann
skilað liði sínu 14 stigum, 3,1 frá-
kasti og 3,1 stoðsendingu að 
meðaltali í leik.

Næsti leikur Dynamo St. Pet-
ersburg er á heimavelli í Evrópu-
keppninni gegn AEL Lemesos frá
Kýpur. smari@frettabladid.is

JÓN ARNÓR STEFÁNSSON, LEIKMAÐUR DYNAMO ST. PETERSBURG Hefur leikið
vel með liði sínu, bæði í rússnesku úrvalsdeildinni og í Evrópudeildinni.

Blatt hafði mikil áhrif
á ákvörðun mína
Staða bandaríska þjálfarans Davids Platt hjá Dynamo St. Pétursborg er ekki
sterk og líklegt að hann verði látinn fara. Jón Arnór Stefánsson hefur mikið
álit á þessum snjalla þjálfara og var Blatt ástæða þess að hann fór til Rússlands.
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Verð frá: 7.990,-

3.990,-

Verð: 11.900,-

7.900,-

Salerni

Handklæðaofnar

60 x 120 sm

Verð: 29.900,-

19.900,-19.900,-

á hreinlætistækjum

Hvítur:

Verð: 39.900,-

29.900,-29.900,-
Króm:

Verð: 14.900,-

9.999,-

Blöndunartæki
Frábært úrval blöndunartækja

9.999,-
Verð: 15.900,-

Verð: 7.990,-

4.900,-
Verð: 9.900,-

4.900,-

Enska úrvalsdeildin
ARSENAL–NEWCASTLE 1–0
1–0 Dennis Bergkamp (19.).

STAÐAN
CHELSEA 24 19 4 1 48–8 61
ARSENAL 24 15 6 3 53–25 51
MAN. UTD 24 14 8 2 37–14 50
EVERTON 24 13 5 6 28–25 44
LIVERPOOL 24 11 4 9 36–25 37
MIDDLESB. 24 10 7 7 39–33 37
CHARLTON 24 11 4 9 28–33 37
TOTTENH. 24 9 6 9 29–26 33
MAN. CITY 24 8 7 9 30–26 31
A. VILLA 24 8 7 9 27–29 31
BOLTON 23 8 6 9 30–31 30
NEWCASTLE 24 7 8 9 35–41 29
FULHAM 24 8 4 12 31–40 28
PORTSM. 24 7 6 12 26–34 27
BIRMINGH. 24 6 8 10 27–30 26
BLACKBURN23 5 10 8 21–33 25
C. PALACE 24 5 6 13 27–37 21
SOUTH. 24 3 9 12 25–39 18
NORWICH 24 2 11 11 23–46 17
WBA 24 2 10 12 19–44 16

DHL-deild kvenna
HAUKAR–GRÓTTA/KR 28–20
Mörk Hauka: Ramune Pekarskyte 9, Hanna
Guðrún Stefánsdóttir 8, Ragnhildur Guðmunds-
dóttir 5, Martha Hermannsdótrtir 2, Erna
Þráinsdóttir 2, Anna Halldórsdóttir 1, Inga Fríða
Tryggvadóttir 1.
Mörk Gróttu/KR: Anna Úrsúla Guðmundsdóttir 7,
Íris Ásta Pétursdóttir 4, Arna Gunnarsdóttir 4,
Ragna Karen Sigurðardóttir 3, Gerður Einarsdóttir
2.

STAÐAN
HAUKAR 12 12 0 0 370–276 24
ÍBV 13 10 0 3 389–339 20
STJARNAN 13 8 1 4 344–313 17
VALUR 13 7 0 6 320–316 14
FH 14 5 2 7 374–406 12
VÍKINGUR 14 4 0 10 339–370 8
FRAM 13 2 1 10 286–352 5
GRÓTTA/KR 12 2 0 10 264–314 4

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

21 22 23 24 25 26   27
Mánudagur

JANÚAR

■ ■ SJÓNVARP

� 14.15 HM í handbolta á RÚV. 

� 15.45 Helgarsportið á RÚV.

� 16.10 Ensku mörkin á RÚV.

� 17.30 Þrumuskot – ensku mörkin
á Skjá einum.

� 18.30 US PGA Buick Invitational á
Sýn.

� 20.30 Boltinn með Guðna Bergs á
Sýn.

� 22.00 Olíssport á Sýn.

� 22.40 Blackburn – Bolton á Skjá
einum.

� 23.15 Boltinn með Guðna Bergs á
Sýn.

� 23.30 Ensku mörkin á RÚV.

� 01.25 Þrumuskot – ensku mörkin
á Skjá einum.

FÓTBOLTI Franska meistaraliðið
Olympique Lyon ætlar ekki að
leyfa Brasilíumönnunum Juninho
og Chris og Ghana-búanum 
Michael Essien að taka þátt í góð-
gerðarleiknum sem fram fer á
vegum alþjóða knattspyrnu-
sambandsins og Knattspyrnu-
sambands Evrópu á Nou Camp-
leikvanginum í Barcelona 15.
febrúar næstkomandi. 

Þetta kom fram í tilkynningu
sem forráðamenn Lyon sendu 

frá sér um helgina. 
„Þetta kemur á afar slæmum

tíma þar sem að við þurfum að
leika fimm leiki á tveimur vikum
og því tókum við þá ákvörðun 
að vernda leikmennina okkar,“
segir m.a. í tilkynningunni frá
forráðamönnum franska liðsins. 

Þess má geta að liðið mun held-
ur ekki leyfa Juninho að leika með
Brasilíumönnum er þeir mæta
Kínverjum í vináttuleik 9. febrúar
í Hong Kong. ■

Forföll í góðgerðarleik FIFA og UEFA á Nou Camp:

Lyon hleypir ekki
sínum mönnum

JUNINHO Fær ekki frí hjá franska félaginu
Lyon til að taka þátt í góðgerðarleik í
Barcelona í næsta mánuði.

Stefán Þórðarson í atvinnumennskuna á nýjan leik:

Farinn til Norrköping
FÓTBOLTI Skagamaðurinn Stefán
Þórðarson skrifaði í dag undir
samning við sænska 1. deildar-
liðið Norrköping. Stefán hefur
leikið með Skagamönnum undan-
farin tvö tímabil en var samn-
ingslaus nú um áramótin. 

Stefán hefur mikla reynslu 
úr atvinnumennskunni, hefur
áður leikið með sænska liðinu
Öster, norsku liðunum Brann og
Kongsvinger, þýska liðinu Uerd-
ingen og enska liðinu Stoke. 
Stefán skrifaði undir þriggja ára
samning við sænska liðið og fer

út fljótlega. 
Hann sagði í samtali við

Fréttablaðið í gær að hann hefði
ekki verið með hugann við að
fara út á nýjan leik. 

„Ég ákvða hins vegar að skoða
möguleikann á því eftir að konan
mín ákvað að fara út í nám og
þetta smellpassar fyrir okkur,“
sagði Stefán. 

Hann hittir varnarmanninn
Guðmund Mete fyrir hjá
Norrköping en Fylkismaðurinn
Helgi Valur Daníelsson gæti
einnig verið á leið til liðsins. ■

STEFÁN ÞÓRÐARSON Spilar með
sænska liðinu Nörrköping næstu þrjú
árin.

HM í Túnis
A-RIÐILL
TÚNIS-ANGÓLA 39–23
FRAKKLAND–KANADA 44–16
DANMÖRK–GRIKKLAND 27–23

B-RIÐILL
TÉKKLAND–ÍSLAND 34–34
RÚSSLAND–ALSÍR 28–22
SLÓVENÍA–KÚVEIT 34–17

C-RIÐILL
KRÓATÍA–ARGENTÍNA 36–23
SPÁNN–JAPAN 41–22
SVÍÞJÓÐ–ÁSTRALÍA 49–16
xxxxx
D-RIÐILL
ÞÝSKALAND–EGYPTALAND 28–25
SERBÍA/SVARTFJ.–KATAR 34–26
NOREGUR–BRASILÍA 34–12

H M  Í  H A N D B O L T A

T Ú N I S
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LeBron James náði sér í þrefalda
tvennu þegar lið hans, Cleveland

Cavaliers, lagði Golden State Warri-
ors á útivelli,
105-87, í NBA-
körfuboltanum
í fyrrinótt.
Þetta var í
annað sinn á
ferlinum sem
James nær
þessu afreki.
Jason Richard-
son var stiga-
hæstur í liði
Warriors með
22 stig. Warriors hefur átt í miklu
basli upp á síðkastið og hefur tapað
11 af síðustu 12 leikjum.

Arsene Wenger, knattspyrnustjóri
Arsenal, segir að ekkert fái sig

stöðvað í að segja
hvað sér í brjósti
búi. „Ef mig langar
að segja eitthvað þá
mun ég láta það
flakka. Ekkert hefur
breytt því að mér
finnst ég enn hafa
þetta frelsi,“ sagði
Wenger. Eins og
fram hefur komið í
fjölmiðlum upp á

síðkastið hefur Wenger verið að
munnhöggvast við starfsbróður
sinn, Alex Ferguson hjá Manchester
United.

ÚR ÍÞRÓTTAHEIMINUM

 Su
mar 

  sól 

 Su
mar 

  sól 

 19
.950 kr. 

 19
.950 kr. 

Hlí›asmára 15 • Sími 535 2100

Fyrstir koma
- fyrstir fá!

Alicante
Beint leigu-

flug me›
Icelandair

í allt sumar!

Sumarhúsa-
eigendur
og a›rir
farflegar

til Spánar!

Alicante

Flugáætlun

 

Flugáætlun

Flug fram og til baka
með flugvallarsköttum.

Verð miðast við að bókað sé 
á Netinu, ef bókað er í síma eða 

á skrifstofu bætast 2.000 kr.
við hverja bókun.

Netverð frá

19. og 31. mars
11. apríl
18. maí

og síðan alla
miðvikudaga
í sumar til
5. október.

Jose Mourinho, knattspyrnustjóri Chelsea er lítt gefinn fyrir stórstirni í sínu liði:

Vil engar Hollywood-
stjörnur í mitt lið!
FÓTBOLTI Það er skammt stórra
högga á milli þegar Jose Mourin-
ho, knattspyrnustjóri Chelsea, er
annars vegar. Kappinn tjáði sig
um David Beckham og nokkra 
félaga hans hjá spænska liðinu
Real Madrid á dögunum og er
seint hægt að segja að hann hafi
vandað þeim kveðjurnar. 

Mourinho sagðist aldrei myndu
kaupa Beckham né neinn frá Real
Madrid því að engin þörf væri á
Hollywood-stjörnum hjá Chelsea.
„Það eina sem maður þarf er
sterkur hópur – ekki einhverja
Hollywood-stjörnu,“ sagði Mour-
inho. „Mínar efasemdir hafa ekk-
ert með hæfileika þeirra að gera
heldur allri umgjörðinni í kring-
um þá sem gerir frammistöðuna
mjög ótrausta. Ég vil frekar að
ungviðið sem þyrstir í árangur,
heldur en einhver stór nöfn.“

Knattspyrnustjórinn knái tjáði
sig einnig um viðurnefni leik-
mannanna, sem eru kallaðir „Of-
urboltarnir“ og var ekki par hrif-
inn. „Þessi ímynd kemur frá

skemmtanalífi þessara manna og
þaðan er frægðin komin. Það eru
þessi Ofurboltar sem að ég treysti

engan veginn,“ sagði Jose
Mourinho við enska fjölmiðla í
gær. ■

JOSE MOURINHO, KNATTSPYRNUSTJÓRI CHELSEA Situr sjaldan á skoðunum sínum
þegar svo ber undir.
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Félagi nokkur, oft
kenndur við
Reyðarf jörð ,
sagði undirrit-
uðum sögu af
sér með fall-
egum boðskap
þegar hann fór
í sína fyrstu

f j a l l g ö n g u
með föður

sínum. Var
pilturinn þá ungur að

árum og fýsti í vitneskju um allt
milli himins og jarðar.

Þegar vel var liðið á gönguna
góðu datt guttinn á stein og
meiddi sig. Okkar maður öskraði
af sársauka: „Aaaaaarrrrgggg-
hhh!!!!“. Hann vissi ekki hvaðan

á sig stóð veðrið þegar einhver
virtist svara í sömu mynt:
„“Aaaaaarrrrgggghhh!!!!“. Ungi
maðurinn rak upp stór augu.
Hann ákvað að kanna málið,
enda fullur af forvitni. „Hver
ertu?“ spurði hann. „Hver ertu?“
heyrðist þá um hæl. Kappinn
varð æfur yfir viðbrögðunum.
„Auli!“ öskraði hann. „Auli!“
heyrðist fáeinum andartökum
síðar. 

Söguhetjan gafst upp á að
reyna að finna svarið við gát-
unni. Hann spurði föður sinn
hvað væri um að vera. Faðirinn,
sem var ávallt tilbúinn að veita
syninum vitneskju: „Sonur sæll.
Fylgstu nú vel með,“ sagði hann
og kallaði í átt að fjöllunum: „Ég

dái þig!“ og viti menn, stuttu
seinna heyrðist: „Ég dái þig!“.
Gamli maðurinn hélt áfram. „Þú
ert meistari!“ og svarið lét ekki
á sér standa: „Þú ert meistari!“.

Sonurinn skildi hvorki upp né
niður fyrr en að pápi gamli út-
skýrði nánar fyrir honum hvaða
fyrirbæri þetta væri. „Fólk 
kallar þetta bergmál en þetta er
í rauninni lífið sjálft. Allt sem
þú gefur því, segir við það eða
gerir í því, færðu til baka. Lífið
er einfaldlega viðbrögð við því
sem við gerum,“ úrskýrði faðir-
inn og batt svo endahnútinn á
spekina: „Lífið er ekki tilviljun –
það er endurspeglun af sjálfum
þér.“■

STUÐ MILLI STRÍÐA
SMÁRI JÓSEPSSON SKRIFAR UM FJALLGÖNGU FEÐGA AUSTUR Á FJÖRÐUM

Þú ert meistari
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Eftir Patrick McDonnell

■ PONDUS

■ GELGJAN

■ KJÖLTURAKKAR

■ BARNALÁN

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Kirkman/Scott

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eftir Frode Överli

Jæja, jæja, jæja.....
ég hef nú séð það
verra!   

Palli, ég held að
við verðum að
ræða þetta...

Ræða um
þetta? Af

hverju?

Að kaupa gamla bíla getur að
mörgu leyti reynst varasamt,
jafnvel hættulegt, og þú hef-
ur kannski ekki tekið það með í
reikninginn.

Nefndu
mér dæmi!

Mamma þín.

Kaffitería  

Ókey,
frábært. 

Þar stóð að mjög nákvæm
reiknimynstur sem finna
má í tónlistinni hans stokki
upp heilafrumunum og
þannig verði börnin 
skipulagðari. Akkurat!

Akkurat!

WHEEE! BANG!
BANG! POW!
SCHREECH! 

Náði þér! Þú ekki!

Það á víst að
róa þau líka.

Kýldu á það
Wolfgang!

Ég las það í einhverri grein fyr-
ir skömmu að börn sem hlusta á
Mozart verða klárari.
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Skrifstofuvörur á tilboði í janúar
Ljósritunarpappír, bréfabindi, töflutúss og gatapokar

Mánudaga til fö
studaga

frá kl. 8:00 til 1
8:00

Laugardaga frá

kl. 10:00 til 1
4:00

Nýr opnunartími

 í verslun RV:

R
V

20
26

Mopak ljósritunarpappír
500 blöð í búnti

278.- m.vsk

Bréfabindi
A4 8cm kjölur

A4 5cm kjölur 148.- m.vsk

Töflutúss 2mm
4 lita sett

298.- m.vsk

Kvikmyndin One Point O, eða Ein
gráða, eftir þá félaga Martein
Þórsson og Jeff Renfroe var frum-
sýnd á Sundance-kvikmyndahátíð-
inni á síðasta ári. Hún hefur farið
víða í kjölfarið og yfirleitt fengið
fína dóma. „Er maður ekki alltaf
taugaveiklaðastur heima hjá sér?“
spyr Marteinn, sem frumsýndi
myndina á Íslandi á fimmtudag og
lagði myndina í dóm landa sinna. 

Ofsóknaræði og taugaveiklun
eru meginstef Einnar gráðu en
Marteinn þvertekur þó fyrir að
hann og Jeff séu tæpir á taugum.
„Við erum alls ekki nojaðir. Það
eru frekar allir í kringum okkur 
í Ameríku sem eru ofsóknarbrjál-
aðir og við vildum hafa svona
paranoid Polanski-fílíng í þessu.“

Það má skoða Eina gráðu sem
gagnrýni á auglýsingaskrum og
Marteinn segir að sagan sé að ein-
hverju leyti sprottin upp úr kynn-
um sínum og Jeffs af auglýsinga-
bransanum. „Við höfum unnið við

auglýsingagerð en þar er allt dauð-
hreinsað og lítill sköpunarkraftur.
Það er alltaf verið að reyna að 
skilyrða fólk. Við vildum skrifa
eitthvað um þetta og útkoman varð
svona.“

Þeir félagar eru um þessar
mundir að vinna að handriti 
myndar sem byggir á myndasög-
unni Stray Toasters. Marteinn 
segir að það verkefni sé tímafrekt
og hann vilji því hrinda einu til
tveimur öðrum verkefnum af stað
á Íslandi í millitíðinni. „Mig langar
að gera hryllingsmynd hérna,“
segir Marteinn og bætir því við að
Ísland sé kjörinn tökustaður fyrir
hrylling. „Svo er ég að undirbúa
verkefni með Snorra Þórissyni.
Það er rómantísk kómedía sem
stendur til að gera hérna.“

Marteinn hefur búið í Toronto í
Kanada frá árinu 1997 og hefur
sínar höfuðstöðvar þar. „Ég er líka
öðru hvoru í Los Angeles en Jeff
býr þar.“ 

Þeir félagar tefla fram virki-
lega sterkum leikurum í Einni
gráðu og líklega hefur jafn glæsi-
legur hópur alþjóðlegra stjarna
ekki unnið áður undir stjórn 
Íslendings. Jeremy Sisto fer með
aðalhlutverkið en einnig ber 
mikið á gamla jaxlinum Udo Kier,
Lance Henriksen úr Aliens,
Deborah Unger úr The Game og
Bruce Payne.

„Nokkrir höfðu áhuga á aðal-
hlutverkinu, þar á meðal Adrien
Brody (The Pianist), sem datt út
þegar fjármagnið datt út.“

Marteinn segir að fjármögnun
myndarinnar hafi komist í upp-
nám í tvígang en þeir félagar hafi
aldrei gefist upp. „Þetta hafðist í
lokin með smá tilslökunum sem
fólu meðal annars í sér að við urð-
um að taka myndina í Búkarest í
Rúmeníu. Við hefðum helst viljað
gera það í Bandaríkjunum en
þetta var ódýrast í Rúmeníu.“

thorarinn@frettabladid.is

MARTEINN ÞÓRSSON Ein gráða er vísindaskáldskapur með hryllingsívafi en hann vill þó ekki lýsa sér sem vísindaskáldskaparnörd þó
hann hafi gaman af bókum eftir Philip K. Dick og hans líka. „Vísindaskáldskapur er miklu meira en Star Wars, sprengingar og tæknibrell-
ur. Þar er mikið rúm fyrir pælingar.“

Auglýsingabransinn
er dauðhreinsaður
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Það er eitt elsta trix í bókmennt-
um og frásagnartækni að láta 
persónur leggja land undir fót og
verða einhvers vísari um sjálfar
sig og lífið áður en þær ná leiðar-
enda og fá umbun erfiðis síns í
einhverju formi, til dæmis dýpri
sjálfsskilningi, ást eða auðæfum.

Þeim félögum Alexander Pay-
ne og Jim Taylor hefur nú í
tvígang tekist að nota þetta sí-
gilda ferðalag sem grunn að þræl-
skemmtilegum bíómyndum. Fyrst
sendu þeir Jack Nicholson af stað
út á þjóðveginn í About Schmidt
og nú eru það þeir Thomas Haden
Church og Paul Giamatti sem
leika miðaldra karlmenn í krísu
sem þræða vínsmökkunarhéröð

Kaliforníu í leit að lífsfyllingu og
gleði.

Báðar þessar myndir eru
skemmtilegur viðsnúningur á
vegamyndaformið þar sem það er
ekki keyrt hratt í þeim og bíltúr-
arnir eru í raun eins óspennandi
og hugsast getur. Það eru kostu-
legar persónur og vel skrifuð
samtöl sem halda myndunum
gangandi og áhorfendum við 
efnið. Það sem gerir þetta svo enn
betra í tilfelli Sideways er að
þetta ferðalag er í raun hund-
leiðinlegt og ferðalangarnir báðir
ömurlegar persónur.

Það er einhver óræð snilld
fólgin í því að geta gert bráð-
skemmtilega gamanmynd um tvo einstaklega óaðlaðandi menn sem

eiga varla inni fyrir snefil af 
samúð áhorfenda. Annar (Haden
Church) er sjálfumglaður, egó-
sentrískur vitleysingur en hinn
(Giamatti) þunglyndur, þrasgjarn
og leiðinlegur aumingi. Þessir 
eðalleikarar fara hins vegar létt
með að gæða þessa leppalúða lífi
og Giamatti fer á sínum alkunnu
kostum enda er maðurinn sér-
fræðingur í að túlka vonlausa
menn.

Rauði þráðurinn í gegnum
þetta allt saman er vínsmökkun-
arferðin en Giamatti reynir að
sækja huggun og sálarró í daður
sitt við eðalvín á meðan Haden
Church hugsar um það eitt að
detta íða og er þá slétt sama úr
hvers konar þrúgum vínið er
kreist. Andstæður þessara ólík-
legu vina kristallast í viðhorfum
þeirra til vínsins þar sem annar á
enn möguleika á að þroskast eins
og gott vín á meðan hinn mun
alltaf standa í stað. 

Bíómyndin um þessa tvo vit-
leysinga er eins og eðalvín, bragð-
góð, þægileg og skilur eftir sig
notalega trú á það að öllu illu fylgi
eitthvað gott. Þetta er gaman-
mynd fyrir fullorðna með góðri
fyllingu og fínu eftirbragði.

Þórarinn Þórarinsson

Vínrauður þráður í góðri sögu

SIDEWAYS
LEIKSTJÓRI: ALEXANDER PAYNE

LEIKARAR: PAUL GIAMATTI,
THOMAS HADEN CHURCH,

VIRGINIA MADSEN, SANDRA OH 

NIÐURSTAÐA: Bíómyndin um þessa tvo 
vitleysinga er eins og eðalvín, bragðgóð,
þægileg og skilur eftir sig notalega trú á
það að öllu illu fylgi eitthvað gott. Þetta
er gamanmynd fyrir fullorðna með góðri
fyllingu og fínu eftirbragði.
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FRÁBÆR SKEMMTUNFRÁBÆR SKEMMTUN

Sýnd kl. 4, 6, 8 og 10     

Sýnd kl. 3.45, 6, 8.15 og 10.30

Sýnd kl. 10.30
Sýnd í LÚXUS VIP kl. 6Sýnd kl. 4, 6.15 & 8.30

Kl. 3.45 og 6 m/ísl. tali
kl. 3.45, 6, 8.15 & 10.30 m/ens. tali

Bróðirinn
(Son Frére) 
Sýnd kl. 6

Frá degi til dags
(A la petite semaine)
Sýnd kl. 8

Grjóthaltu kjafti
(Tais Toi) 
Sýnd kl. 10

Peningabíllinn
(Le convoyer) 
Sýnd kl. 10.30

Yfir 32.000 gestir
HHHHHH
ÓHT - Rás 2

HHHHHH
HL - MBL

HHHHHH
SV - MBL

Sýnd kl. 3.35 og 5.45

Sýnd kl. 3.45, 5.50, 8 og 10.15   b.i. 10

Sýnd kl. 8 og 10.15

Tilnefnd til 5 Golden
Globe verðlauna
þ.á.m. besta mynd,
leikstjóri og leikari í
aðalhlutverki.

Tilnefnd til 5 Golden
Globe verðlauna
þ.á.m. besta mynd,
leikstjóri og leikari í
aðalhlutverki.

HHH HHH NMJ
Kvikmyndir.com

Sýnd kl. 5.45 & 9

Sýnd kl. 5.30 & 8 HHHHHHHH SV Mbl
„Ein snjallasta mynd
ársins...  Ógleymanleg...
ljúf kvikmyndaperla."

Sýnd kl. 5.20, 8 og 10.40
Sýnd í LÚXUS kl. 5.20, 8 og 10.40

Sýnd kl. 6, 8.30 og 10.10          b.i. 14
Sýnd í LÚXUS VIP kl. 8.30

Epísk stórmynd sem fólk verður að sjá.
Frá leikstjóranum Oliver Stone.

Stórstjarnan Nicole Kidman var tilnefnd til Golden
Globe verðlaunanna fyrir leik sinn í myndinni

Frá leikstjóra About
Schmidt kemur ein
athyglisverðasta mynd
ársins.

Skyldu-
áhorf fyrir
bíófólk,
ekki
spurning!"

Hlaut tvenn
Golden Globe
verðlaun
Besta
myndin
Besta
handritið

Epísk stórmynd sem fólk verður að sjá.
Frá leikstjóranum Oliver Stone.

BRIDGET JONES - THE EDGE OF REAS... kl. 5.50

THE INCREDIBLES kl. 6              ísl. tal

OCEAN’S TWELVE kl. 8 og 10.15             

Langa trúlofunin

Sýnd kl. 8.10 og 10

Magnaður tryllir frá Marteini 
Þórssyni sem sló í gegn á 

Sundance hátíðinni.

HHHHHH
HL MBL

HHHh HHHh T.V
Kvikmyndir.is

FAÐIR VOR
fös. 4. feb. kl. 20.00
sun. 13. feb. kl. 20.00
sun. 20. feb. kl. 20.00
Sýningum fer fækkandi

fös. 21. jan  kl. 20.00
lau. 29. jan. kl. 20.00

Sýningum fer fækkandi

TENÓRINN

Síðustu sýningar

2. sýning 13.feb. kl. 19.00 – 3. sýning 18.feb. kl 20.00
4. sýning 20. feb. kl. 19.00 – 5. sýning 25. febrúar kl. 20.00
6. sýning 27. febrúar kl. 19.00 – 7. sýning 4. mars kl. 20.00
8. sýning 6. mars kl. 19.00 – 9. sýning 12. mars kl. 19.00

Miðasala á netinu: www. opera.is

Miðasalan er opin kl. 14-18 virka daga, kl. 13-18 lau. og sun. og fram að sýningu sýningardaga. Símasala kl. 10-18 virka daga.

Banki allra landsmanna

Frumsýning 11. febrúar kl. 20 – UPPSELT

Leikfélag Reykjavíkur • Listabraut 3, 103 Reykjavík

Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin: 
10-18 mánudaga og þriðjudaga,

10-20 miðviku-, fimmtu- og föstudaga
12-20 laugardaga og sunnudaga

Miðasölusími 568 8000
midasala@borgarleikhus.is

Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is

LEIKHÚSVEISLA FYRIR HÓPA

- UPPSKRIFT AÐ SKEMMTILEGU KVÖLDI - 
Kl 18:00 Gleðistund í forsal - veitingasalan opin

Kl 18:30 Kynnisferð um leikhúsið
- kynning á verki kvöldsins

Kl 19:00 Matseðill kvöldsins
Kl 20:00 Leiksýning kvöldsins

NÆRING FYRIR SÁL OG LÍKAMA - BÓKIÐ Í TÍMA

STÓRA SVIÐ

HÍBÝLI VINDANNA 
leikgerð Bjarna Jónssonar á vesturfara-
sögu Böðvars Guðmundssonar

Fim 27/1 kl 20, Lau 29/1 kl 20 - UPPSELT
Su 30/1 kl 20 - UPPSELT
Lau 5/2 kl. 20 - UPPSELT, Sun 6/2  kl 20,
Fi 10/2 kl 20 - UPPSELT,
Fö 11/2 kl 20 - UPPSELT,
Lau 12/2 kl 20 - UPPSELT, Fi 17/2 kl 20, 
Fö 18/2 kl 20

HÉRI HÉRASON 
e. Coline Serreau
Fö 28/1 kl 20, Fö 4/2 kl 20

LÍNA LANGSOKKUR 
e. Astrid Lindgren
Su 30/1 kl 14, 
Su 6/2 kl 14, Su 13/2 kl 14 Síðustu sýningar

ÍSLENSKI DANSFLOKKURINN
Fjölskyldusýning
THE MATCH, ÆFING Í PARADÍS, BOLTI
Í dag kl 14 - UPPSELT  Síðasta sýning

kNÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ

BELGÍSKA KONGÓ 
e. Braga Ólafsson, Gríman fyrir besta leik í
aðalhlutverki
Su 30/1 kl 20, Lau 5/2 kl 20 - UPPSELT,
Lau 12/2 kl 20, Su 13/2 kl 20 
Sýningum lýkur í febrúar

AUSA eftir Lee Hall
Í samstarfi við LA. Lau 29/1 kl 20, Su 6/2 kl 20,
Fö 11/2 kl 20  Ath: Miðaverð kr. 1.500

SVIK
eftir Harold Pinter
Samstarf: Á SENUNNI,SÖGN ehf. og LA
Fö 4/2 kl 20, Su 13/2 kl 20

SAUMASTOFAN 30 ÁRUM SÍÐAR
eftir Agnar Jón Egilsson. Í samstarfi við TÓBÍAS.

Fi 27/1 kl 20, Su 30/1 kl 20. 

BOUGEZ PAS BOUGER
Frönsk - japönsk nýsirkussýning

Lau 29/1 kl 20 - kr. 2.100
Aðeins þessi eina sýning

Börn 12 ára og yngri fá frítt í Borgarleikhúsið í fylgd fullorðinna 
- gildir ekki á barnasýningar

■ ■ LISTOPNANIR
� 20.00 Ungur listamaður frá Finn-

landi, Kenneth Bamberg, opnar ljós-
myndasýningu í Gallerí Tukt, Póst-
hússtræti 3-5. Sýningin ber heitið
Farfuglar og fjallar um stöðu innflytj-
enda á Íslandi og Finnlandi.

■ ■ FYRIRLESTRAR
� 12.30 Myndlistarmaðurinn Páll

Thayer fjallar um vinnustofuna
„Iceland inside out“ í fyrirlestri sínum
í Listaháskóla Íslands í Laugarnesi,
stofu 24.
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SÍMSÍMI: 5I: 5551 9000 www1 9000 www.regnbog.regnboginn.isinn.is
Sýnd kl. 6                      Ísl. tal

Sýnd kl. 6, 8 og 10 Sýnd kl. 5.40, 8 og 10.20        b.i. 16Ein vinsælasta myndin 
í USA í 4 vikur samfleytt.
Ein vinsælasta myndin 
í USA í 4 vikur samfleytt. Sýnd kl. 5.40, 8 og 10.20            

Sýnd kl. 10                                  b.i. 16

Sýnd kl. 6 og 8                           b.i. 10

Tilnefnd til 5 Golden
Globe verðlauna
þ.á.m. besta mynd,
leikstjóri og leikari í
aðalhlutverki.

Einstök mynd um
höfund hinnar sígildu
sögu um Pétur Pan.

HHH HHH NMJ
Kvikmyndir.com

HHHHHH
SV - MBL HHHHHHHH SV Mbl

„Ein snjallasta mynd ársins...
Ógleymanleg... ljúf kvikmyndaperla."

Sýnd kl. 8 og 10.10           b.i. 16Sýnd kl. 6, 8 og 10                         

Sýnd kl. 5.20, 8 og 10.40            

Epísk stórmynd sem fólk verður að sjá.
Frá leikstjóranum Oliver Stone.

Stórstjarnan Nicole Kidman var tilnefnd
til Golden Globe verðlaunanna fyrir leik

sinn í myndinni

Frá leikstjóra About
Schmidt kemur ein
athyglisverðasta mynd
ársins.

Hlaut tvenn
Golden Globe
verðlaun
Besta
myndin
Besta
handritið

Dómnefndarverðlaunin
í Cannes
Valin besta erlenda
myndin í Bretlandi
Myndin sem Quentin
Tarantino elskar!

HHHHHHHH HJ - MBL
HHHHHHHH ÓÖH - DV
HHHHHHHH Kvikmyndir.com

HHHhHHHh
kvikmyndir.com

HHHHHH
DV

HHHHHHHHHH
Mbl

Yfir 32.000 gestirSýnd kl. 5.45 m/ísl. tali             

Sýnd kl. 6, 8 og 10           b.i. 14 Sýnd kl. 6, 8.15 og 10.30

Tilnefnd til 5 Golden
Globe verðlauna
þ.á.m. besta mynd,
leikstjóri og leikari í
aðalhlutverki.

Skyldu-
áhorf fyrir
bíófólk,
ekki
spurning!"

HHHh HHHh T.V
Kvikmyndir.is

OPI‹ Í DAG FRÁ 12 TIL 20
LAGERÚTSALAN FER FRAM Á LAGER OKKAR AFTAN VI‹ LUMEX BÚ‹INA SKIPHOLTI 37, GENGI‹ INN FRÁ BOLHOLTI

Ofurframleiðandinn Joel Silver og
Wachowski bræðurnir hafa ráðið
Natalie Portman til að fara með 
aðalhlutverkið í myndinni V For
Vendetta sem er byggð á sam-
nefndri myndasögu Alans Moore. 

Natalie Portman verður því held-
ur betur áberandi á þessu ári en hún
verður í forgrunni lokamyndar
Stjörnustríðsbálksins í vor auk þess
sem hún sýnir stórleik í nýjustu
mynd Mike Nichols, Closer, sem 
er væntanleg í kvikmyndahús á 
Íslandi.

Silver og Wachowski bræður
gerðu Matrix-þríleikinn saman síð-
ast og sá fyrrnefndi hefur tröllatrú
á því hvernig bræðurnir nálgast
þessa vinsælu myndasögu sem 
gerist í Bretlandi framtíðarinnar
þar sem Portman verður óvæntur
bandamaður dularfullra uppreisn-
arafla.

Tökur hefjast í Berlín í byrjun
mars en ráðgert er að myndin komi
fyrir sjónir almennings síðar á
þessu ári. ■

Portman í hefndarhug

V FOR VENDETTA Gengið sem færði
okkur Matrix-þríleikinn ætlar að koma
þessari myndasögu snillingsins Alan
Moore á hvíta tjaldið.

Barneignir eru lausnin
Gwen Stefani, söngkona hljómsveit-
arinnar No Doubt, heldur að barn-
eignir geti haldið henni niðri á jörð-
inni í poppbransanum. „Ég held að
börn gætu haldið mér niðri á jörð-
inni, þau munu verða ástríða mín og

koma í veg fyrir hvers konar
hræðslu sem ég finn af og til fyrir.
Ég vil hins vegar ekki draga mig í
hlé og missa af útvarpsviðtölum og
einnig missa þann hæfileika að geta
talað um sjálfa mig tímunum 
saman. En ég bjóst heldur aldrei við
því að ná svona langt. Stefani gaf út
sína fyrstu sólóplötu, Love, Angel,
Music, Baby í lok síðasta árs. ■

GWEN STEFANI Heldur að barneignir
gætu haldið henni niðri á jörðinni í bilun-
inni sem poppbransinn er. 

U2 munu taka þátt í að skemmta
gestum Grammy-hátíðarinnar í

febrúar. Aðrir tónlistarmenn sem
hafa staðfest þátttöku eru Alicia
Keys, Tim McGraw og Green Day.
Hljómsveitin U2 fékk tvær tilnefn-
ingar til Grammy-verðlauna. Tilnefn-
ingarnar eru fyrir nýja lagið þeirra
Vertigo og er önnur tilnefningin fyrir
besta rokklagið. Kanye West fékk
flestar tilnefningar eða alls tíu.
Kynnir á hátíðinni verður leik- og
söngkonan Queen Latifah.

Renee Zellweger hefur bæst í
hóp þeirra sem munu kynna á

næstu Óskarsverðlaunaafhendingu.
Leikkonan vann Óskarsverðlaun í

fyrra fyrir bestu leikkonu
í aukahlutverki fyrir
myndina Cold
Mountain. Óskarsverð-
launahátíðin verður
haldin þann 27. febrú-

ar næstkomandi í
Kodak Theatre í
Hollywood.

Jennifer Lopez er alveg sama þó
fólk kalli hana gælunöfnum. Hún

segir að henni sé alveg sama hvort
hún sé kölluð Jennifer, J-Lo eða
Jenny. Hún segir
það hafa verið
blásið upp úr öllu
valdi þegar hún
var að grínast með
að hún væri þreytt
á J-Lo viðurnefn-
inu. „Þið megið
kalla mig J-Lo eða
Jennifer eða Jenny,
mér er alveg
sama!“ sagði hún. 

„Blúsinn eignaðist barn og
nefndi það Rokk og ról,“ er fræg
setning úr rokkbransanum sem
lýsir þessari tónlistartegund
hvað best. Blúskennt rokk
sveita á borð við Guns  N´ Roses
hefur átt miklum vinsældum að
fagna upp á síðkastið og fjöl-
margar nýjar hljómsveitir hafa
sprottið upp og reynt fyrir sér í
þessari tónlist. Árangurinn hef-
ur verið mjög vafasamur á köfl-
um þó að inni á milli séu sveitir
sem kunna ágætlega til verka.

Hljómsveitin Saliva gefur sig
út fyrir að vera í hópi þessara
hljómsveita (reyndar lék Saliva
rapprokk hér áður en skipti um
stefnu í takt við tískustrauma)
og söngvarinn, Josey Scott,
syngur til dæmis um rokk-
stjörnulífernið og að rokkið
muni aldrei deyja.

aliva á að vera einhvers kon-
ar Mötley Crüe nútímans en út-
koman er vægast sagt skelfileg.
Þessi diskur er búinn að fá að
malla fram og aftur í spilaran-
um og er mér skapi næst að
mölva hann í frumeindir, slík
eru leiðindin.

Lagasmíðarnar eru óspenn-
andi, textarnir hreint út sagt
hlægilegir (“I dedicate my life
to become a big rock star/ so I
could buy a big rock ‘n’ roll
car“), hljómurinn allt of 
mikið í takt við nu-metal og
hentar þessari tónlist engan
veginn svo að ekki sé nú minnst
á blessaðan söngvarann, sem
gæti hæglega drepið heilan her
úr leiðindum, bæði með söng
sínum og textagerð.

Saliva hefði sennilega getað
gert fína hluti í byrjun 10. ára-
tugarins og tekið við 
hinum vafasama glam-
rokkkyndli af Mötley Crüe og
farið alla leið.

En óþefurinn af þessu verki
Saliva finnst langar leiðir og
þessi plata er alveg viðurstyggi-
lega leiðinleg. Ætti maður
kannski að búast við einhverju
öðru frá hljómsveit sem kallar
sig Munnvatn?

Smári Jósepsson

Viðurstyggileg plata

SALIVA

– Survival of the Sickest

NIÐURSTAÐA: Þessi diskur er búinn að fá að 
malla fram og aftur í spilaranum og er mér
skapi næst að mölva hann í frumeindir. Söngv-
arinn færi létt með að drepa heilan her úr leið-
indum. Ætti maður kannski að búast við ein-
hverju öðru frá hljómsveit sem kallar sig Munn-
vatn?

[ TÓNLIST ]
UMFJÖLLUN



Þótt ég sé úthverfadrottning og Breið-
hyltingur númer eitt, þá var það ekki fyrr
en ástin bankaði á dyrnar að Queens-
durgurinn Doug Heffernan fylgdi með
amorsörvunum, næstum rakleiðis í
hjartastað. Þetta vinalega karlrembusvín,
mathákur og ofvaxni smástrákur var allt
í einu kominn á hraðval fjarstýringar-
innar, án þess að ég fengi rönd við reist.
Hvers vegna hann höfðaði til mín má
sennilega skrifast á úthverfastrákinn
sem ruglaði reitum sínum við dísina
sem ekkert átti uppáhalds í sjónvarps-
kassanum. Ekki að þeir séu vitund líkir í
útliti né anda, en það var eitthvað 
fallegt við að sjá hvað fékk minn mann
til að hlæja sig máttlausan, meðan ég
smám saman komst að töfrum þáttar-
ins; tilgerðarleysinu og þessu sammann-
lega streði sem fylgir lífsbaráttunni. 

Það þurfti því ekki langa
viðkynningu til að draga
mig að Queens-kónginum
þar sem hann lá ropandi
uppi í rúmi eða klórandi
sér í rassinum yfir morg-
unverðarborðinu. Náung-
inn var einfaldlega sjarm-
erandi í breyskleika sínum
og kærkomin hvíld frá til-
gerðarlegum sápuóperum
og steríótýpískum persón-
um sjónvarpsþáttanna.
Þarna var komin ólánleg
feitabolla sem kunni ekki
mannasiði upp á tíu og
var klaufalegur þegar kom að rómantík,
en átti samt svaða skutlu og mannvits-
brekku fyrir konu. Býst við að margar
konur mundu af yfirborðsmennsku

hrista höfuðið í glóruleysi
yfir mannvalinu, en þá
erum við komin að merg
málsins. Konur segjast
nefnilega alltaf vilja sterka
karaktera, harðduglega,
gamaldags heimilisfeður
og alvöru manneskjur í
stað lýtalausra og óað-
finnanlegra stælgæja
með sixpack og þykkt
seðlaveski í armani-jakk-
anum.
En nú er Doug hættur og
tómarúm, sem ég á erfitt
með að fylla, hefur ruðst

eins og gínandi svarthol inn í hjarta
míns heittelskaða. Nú eru fimmtudags-
kvöldin hjóm eitt og lítil huggun í þætt-
inum sem leysir Doug kallinn af hólmi.

24. janúar 2005 MÁNUDAGUR

VIÐ TÆKIÐ
ÞÓRDÍS LILJA GUNNARSDÓTTIR NÆR EKKI AÐ FYLLA Í TÓMARÚM ÚTHVERFAKÓNGSINS DOUGS HEFFERNAN

Sjarmerandi karlrembusvíns saknað

14.15 HM í handbolta. Endursýndur verður
leikur Íslendinga og Tékka. 15.45 Helgar-
sportið 16.10 Ensku mörkin 17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir 18.00 Myndasafnið
18.01 Brandur lögga 18.09 Kóalabræður
18.19 Bú!

SKJÁREINN

12.00 Í fínu formi 12.15 Neighbours 12.40
Perfect Strangers 13.05 Auglýsingahlé Simma
og Jóa (7:9) (e) 13.35 A Dog of Flanders
15.15 Last Comic Standing (e) 16.00 Barna-
tími Stöðvar 2 17.53 Neighbours 18.18 Ís-
land í dag 

SJÓNVARPIÐ

20.20

Taka tvö. Ásgrímur Sverrisson spjallar við Hilmar
Oddsson um kvikmyndir sínar og hugmyndir
sem liggja þar að baki.

▼

Fræðsla

22.30

L.A. Without a Map. Rómantísk gamanmynd um
Barböru sem er komin aftur heim eftir að hafa
kynnst manni á ferðalagi sínu.

▼

Bíó

20.00

Dead Like Me. George er eiginlega búin að venj-
ast starfinu sínu en í kvöld er komið að því að
meta störf hennar.

▼

Gaman

6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beauti-
ful 9.20 Í fínu formi 9.35 Oprah Winfrey (e)
10.20 Ísland í bítið 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Ísland í dag 
19.35 Simpsons (Simpson-fjölskyldan)
20.00 The Block 2 (10:26) 
20.45 Six Feet Under 4 (12:12) (Undir grænni

torfu) Bönnuð börnum.
21.45 60 Minutes II 

22.30 L.A. Without a Map (Leitin að
draumastúlkunni) Rómantísk gaman-
mynd. Barbara er komin aftur til Los
Angeles eftir minnisstæða heimsókn
til Englands. Þar kynntist hún Richard
og heitar tilfinningar vöknuðu. Hann
eltir hana til Los Angeles en gengur
illa að finna dvalarstað Barböru, sem
er skiljanlegt í ljósi þess að hann hef-
ur ekki heimilsfang draumastúlkunnar.
En með ástina að vopni eru honum
allir vegir færir. Eða hvað? Aðalhlut-
verk: David Tennant, Vinessa Shaw,
Steve Huison, Margo Stanley. 1998.  

0.10 Las Vegas 2 (2:22) (e) 0.55 Navy NCIS
(22:23) (e) 1.40 Shield (12:15) (e) (Strang-
lega bönnuð börnum) 2.25 Beat (Bönnuð
börnum) 3.55 Fréttir og Ísland í dag 5.15
Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí 

23.05 Spaugstofan 23.30 Ensku mörkin 0.25
Kastljósið 0.45 Dagskrárlok

18.30 Vinkonur (2:26) (The Sleepover Club) 
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljósið
20.00 Frasier Bandarísk gamanþáttaröð. 

20.20 Taka tvö – Hilmar Oddsson (2:10)
Gestur að þessu sinni er Hilmar Odds-
son. Textað á síðu 888 í Textavarpi.

21.10 Lögreglustjórinn (The District III) Saka-
málasyrpa um Jack Mannion, hinn
skelegga lögreglustjóra í Washington,
sem stendur í ströngu í baráttu við
glæpalýð og við umbætur innan lög-
reglunnar. 

22.00 Tíufréttir
22.20 Eldlínan (4:13) (Line of Fire) Banda-

rískur myndaflokkur um unga alríkis-
lögreglukonu og baráttu hennar við
glæpaforingja.  Atriði í þáttunum eru
ekki við hæfi barna. 

17.00 Þrumuskot – ensku mörkin 18.00
Sunnudagsþátturinn (e) 

19.30 Yes, Dear (e) Systurnar Kim og

0.40 Law & Order: SVU (e) 1.25 Þrumuskot –
ensku mörkin (e) 2.15 Óstöðvandi tónlist 

Christine eru eins ólíkar og systur geta
verið! Kim er haldin ógurlegri full-
komnunaráráttu en Christine hefur af-
slappaðra viðhorf til lífsins.

20.00 Dead Like Me Komið er að því að
meta störf sálnahirðanna. Það er gert
að næturlagi. Rube nær í sál mjólkur-
póstsins hennar George.

21.00 Dragnet Dragnet fjallar um störf úr-
valssveitar lögreglunnar í Los Angeles,
rán- og morðdeildarinnar undir stjórn
Joe Friday rannsóknarlögreglumanns. 

21.50 The Handler Spennuþættir um aðgerð-
arsveit innan FBI sem þjálfar menn í
að fara huldu höfði til þess að hafa
uppi á harðsvíruðum glæpamönnum
og uppræta hættuleg glæpagengi. 

22.40 Blackburn – Bolton 

6.00 A Rumor of Angels 8.00 Thing You Can Tell
Just by Looking at Her 10.00 Reversal of Fortune
12.00 MVP: Most Valuable Primate 14.00 A
Rumor of Angels 16.00 Thing You Can Tell Just by
Looking at Her 18.00 Reversal of Fortune 20.00
The North Hollywood Shoot-Out (Strangl. b. börn-
um) 22.00 The Commissioner (B. börnum) 0.00
Pendulum 2.00 Primary Suspect (Strangl. b. börn-
um) 4.00 The Commissioner (B. börnum) 

OMEGA

14.30 T.D. Jakes 15.00 Kvöldljós 16.00 Bland-
að efni 18.00 Joyce Meyer 19.30 Í leit að vegi
Drottins 20.00 Acts Full Gospel 20.30 Maríu-
systur 21.00 Um trúna og tilveruna 21.30
Joyce Meyer 22.00 Í leit að vegi Drottins
22.30 Joyce Meyer 23.00 Fréttir frá CBN 0.00
Kvöldljós 1.00 Nætursjónvarp

AKSJÓN

7.15 Korter 18.15 Korter 19.15 Korter 20.15
Korter 20.30 Bravó 21.00 Níubíó 23.15 Korter 

,,Við ætlum fjórar vinkonur 
saman aftur og aftur! 

Diskarnir eru æðislegir hjá okkur!“

Sumarnámskeið fyrir skapandi börn,
eldri og yngri, keramik, teikning,
málun - allt innifalið - litlir hópar.

Aðeins 8500 kr. vikan!

Skráning í Keramik fyrir alla,
sími 552 2882, Laugavegi 48b.
Sjá lýsingu: www.keramik.is

Hvað segja börnin 
um námskeið í 

Keramik fyrir alla?
Barnanámskeið

Keramik fyrir alla,

6 vikna námskeið fyrir 6-9
ára hefst laugardaginn 

29. jan. kl. 11-13

Teikniæfingar og eigin
mynstur máluð á keramik.
Námskeiðsgjald kr. 8.500

Allt innifalið.

Enska fyrir börn
5-15 ára

Nú fara síðustu dagar 
útsölunnar hjá Föndru í hönd.

Föndur og vefnaðarvörurverslunin Föndra flutti fyrir ári síðan í nýtt og glæsilegt hús-
næði að Dalvegi 18, Kópavogi og varð þá um leið stærsta föndurvöruverslun lands-
ins. Þar kennir ýmisa grasa og óhætt að segja að flestir finni þar eitthvað við sitt
hæfi t.d. vefnaðarvöru, ull til þæfingar, trévörur,kortavörur, myndaalbúm(scrapbook-
ing), mósaík, málningarvörur ofl. Á útsölunni eru öll bútasaumsefni á 498.-kr./mtr.,
25% afsláttur af öllum korta og „scrapbooking“-vörum, 40% afsl. af pappamassa-
vörum, 25-50% afsláttur af trévörum, veggfóðursborðar á 1490 kr. og margt fleira.
Nú eru að hefjast námskeið í t.d. mósaík, scrapbooking, kortagerð, ullarþæfingu,
rósamálun ofl. Nýjung hjá Föndru í námskeiðum, er ullarþæfingin, sem mörgum
finnst afar spennandi handverk. Allar nánari upplýsingar um námskeið, sýnikennslur
og netverslun má finna á heimasíðu Föndru, sem er www.fondra.is
Útsalan hófst í síðustu viku og hún stendur til laugardagsins 29.janúar.

Föndra 
Dalvegi 18, er opin virka daga frá 10-18 og á laugardögum kl. 10-16.

Laugardaginn 29. janúar kl.20:00
Borgarleikhúsið

Verð 2100 kr.
Midasala: 568 8000

midasala@borgarleikhus.is
www.borgarleikhus.is

SKY NEWS

10.00 SKY News Today 13.00 News on the Hour 17.00 Live
at Five 19.00 News on the Hour 19.30 SKY News 20.00 News
on the Hour 21.00 Nine O'clock News 21.30 SKY News 22.00
SKY News at Ten 22.30 SKY News 23.00 News on the Hour
0.30 CBS News 1.00 News on the Hour 5.30 CBS News

CNN

8.00 Business International 9.00 Larry King 10.00 World News
10.30 World Sport 11.00 Business International 12.00 World
News Asia 13.00 World News 13.30 World Report 14.00
World News Asia 15.00 World News 15.30 World Sport 16.00
Your World Today 19.30 World Business Today 20.00 World
News Europe 20.30 World Business Today 21.00 World News
Europe 21.30 Living Golf 22.00 Business International 23.00
Insight 23.30 World Sport 0.00 CNN Today 2.00 Larry King
Live 3.00 Newsnight with Aaron Brown 4.00 Insight 4.30
World Report

EUROSPORT

2.00 Tennis: Grand Slam Tournament Australian Open 12.00
Tennis: Grand Slam Tournament Australian Open 14.00 Rally:
World Championship Monte Carlo Monaco 14.30 Snooker:
Welsh Open Newport Wales 16.30 Football: Eurogoals 17.30
All sports: WATTS 18.00 Sumo: Kyushu Basho Japan 19.00
Fight Sport: Fight Club 21.30 Football: Eurogoals 22.30 News:
Eurosportnews Report 22.45 Tennis: Grand Slam Tournament
Australian Open 0.00 Tennis: Grand Slam Tournament Australi-
an Open

BBC PRIME

7.15 The Story Makers 7.35 S Club 7: Viva S Club 8.00
Changing Rooms 8.30 Ready Steady Cook 9.15 Big Strong 

Boys 9.45 Trading Up 10.15 Cash in the Attic 10.45 The Wea-
kest Link Special 11.30 Classic EastEnders 12.00 Classic
EastEnders 12.30 Antiques Roadshow 13.00 English Express:
Texts 13.20 Muzzy in Gondoland 13.25 Muzzy in Gondoland
13.30 Teletubbies 13.55 Tweenies 14.15 Bits & Bobs 14.30
Captain Abercromby 14.45 The Story Makers 15.05 S Club 7:
Viva S Club 15.30 The Weakest Link Special 16.15 Big Strong
Boys 16.45 Cash in the Attic 17.15 Ready Steady Cook 18.00
Diet Trials 18.30 EastEnders 19.00 New Tricks 20.30 Birthday
Programme 21.00 Popcorn 22.00 Lenny Henry in Pieces
22.30 I'm Alan Partridge 23.00 Born and Bred 0.00
Supernatural Science 1.00 Century of Flight 2.00 Stephen
Hawkings Universe 3.00 Make Or Break 3.30 Make Or Break
4.00 Follow Me 4.15 Follow Me 4.30 Kids English Zone

NATIONAL GEOGRAPHIC

16.00 Dragons of Namib 17.00 Battlefront: Gilbert Islands
17.30 Battlefront: Dunkirk 18.00 Egypt Detectives: Mystery of
Tutankhamen's Treasure 18.30 Tales of the Living Dead: Thai
Superburials 19.00 Totally Wild 19.30 Monkey Business
20.00 A Life With Bears 21.00 The Volcano That Blew the
World Away 22.00 The Volcano That Blew the World Away
23.00 Battlefront: Fall of Poland 23.30 Battlefront: Bombing of
Germany 0.00 Genius of the Vikings: Victims of Success 1.00
Explorations: Brain & Body – Commanding Nature

ANIMAL PLANET

16.00 The Planet's Funniest Animals 16.30 Amazing Animal
Videos 17.00 Australia Uncovered 18.00 Monkey Business
18.30 Big Cat Diary 19.00 O'Shea's Big Adventure 20.00
Mad Mike and Mark 21.00 Emergency Vets 21.30 Hi-Tech
Vets 22.00 Natural Comparisons 23.00 Pet Rescue 23.30
Breed All About It 0.00 Vets in Practice 0.30 Emergency Vets
1.00 O'Shea's Big Adventure 2.00 Mad Mike and Mark 3.00
Emergency Vets 3.30 Hi-Tech Vets 4.00 The Planet's Funniest
Animals 4.30 Amazing Animal Videos

DISCOVERY 

16.00 Hooked on Fishing 16.30 Rex Hunt Fishing Adventures
17.00 Unsolved History 18.00 Wheeler Dealers 18.30 A Bike
is Born 19.00 Mythbusters 20.00 Changing Sexes 21.00
Trauma – Life in the ER 22.00 Body Rebuilders 23.00 Forensic
Detectives 0.00 Weapons of War 1.00 Gladiators of World War
II 2.00 Hooked on Fishing 2.30 Rex Hunt Fishing Adventures
3.00 Globe Trekker 4.00 Battle of the Beasts

MTV

9.00 Top 10 at Ten 10.00 Just See MTV 12.00 Newlyweds
12.30 Just See MTV 14.00 SpongeBob SquarePants 14.30
Wishlist 15.00 TRL 16.00 Dismissed 16.30 Just See MTV
17.30 MTV:new 18.00 Exit Documentary 20.30 Jackass
21.00 Top 10 at Ten 22.00 MTV Mash 22.30 Pimp My Ride
23.00 The Rock Chart 0.00 Just See MTV

VH1

9.00 Then & Now 9.30 VH1 Classic 10.00 Tight Trousers Top
10 11.00 Smells Like the 90s 11.30 So 80's 12.00 VH1 Hits
16.00 So 80's 17.00 VH1 Viewer's Jukebox 18.00 Smells Like
the 90s 19.00 VH1 Classic 19.30 Then & Now 20.00 Celine
Dion Rise & Rise Of 21.00 Shania Twain Rise & Rise Of 22.00
VH1 Rocks 22.30 Flipside

CARTOON NETWORK

7.00 Johnny Bravo 7.30 The Grim Adventures of Billy & Mandy
7.55 Courage the Cowardly Dog 8.20 Scooby-Doo 8.45
Spaced Out 9.10 Dexter's Laboratory 9.35 Johnny Bravo
10.00 The Addams Family 10.25 The Jetsons 10.50 The Flint-
stones 11.15 Looney Tunes 11.40 Tom and Jerry 12.05 Scoo-
by-Doo 12.30 Spaced Out 12.55 Courage the Cowardly Dog 

ERLENDAR STÖÐVAR

STÖÐ 2 BÍÓ
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SÝN

20.30

Boltinn með Guðna Bergs. Guðni og Heimir
Karlsson fjalla um Evrópuboltann og sýna mörk
úr nýafstöðnum leikjum.

▼

Íþróttir

18.30 US PGA Buick Invitational Útsending frá
síðasta keppnisdegi Buick Invitational
sem er liður í bandarísku mótaröðinni
í golfi.

20.30 Boltinn með Guðna Bergs Evrópu-
boltinn frá ýmsum hliðum. Sýnd verða
mörk úr fjölmörgum leikjum og um-
deild atvik skoðuð í þaula. 

22.00 Olíssport Fjallað er um helstu íþrótta-
viðburði heima og erlendis. Það eru
starfsmenn íþróttadeildarinnar sem
skiptast á að standa vaktina en kapp-
arnir eru Arnar Björnsson, Hörður
Magnússon, Guðjón Guðmundsson
og Þorsteinn Gunnarsson.

22.30 David Letterman Það er bara einn 
David Letterman og hann er konungur
spjallþáttanna.

23.15 Boltinn með Guðna Bergs 

16.30 Íslenski popplistinn 17.00 Jing Jang
17.45 David Letterman 

POPP TÍVÍ

7.00 Jing Jang 7.40 Meiri músík 17.00 Jing Jang
18.00 17 7 19.00 Game TV (e) 19.30 Head-
liners (e) 20.00 Crank Yankers 20.30 Kenny vs.
Spenny 21.00 Kenny vs. Spenny 21.30 Idol
Extra 22.00 Fréttir 22.03 Jing Jang 22.40 The
Man Show 23.10 Popworld 2004 0.10 Meiri
músík

29

BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4

12.20 Hádegisfréttir 13.05 Í hosíló 14.03 Út-
varpssagan, Tristan 14.30 Miðdegistónar
15.03 Forgangsröðun í heilbrigðiskerfinu
16.13 Hlaupanótan 17.03 Víðsjá

18.00 Kvöldfréttir 18.26 Spegillinn 19.00 Vit-
inn 19.30 Laufskálinn 20.05 Nú, þá, þegar
21.00 Viðsjá 21.55 Orð kvöldsins 

22.15 Úr tónlistarlífinu 

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson 

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00 Reykja-
vík Síðdegis 

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag. 19.30 Bragi
Guðmundsson - Með Ástarkveðju 

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland 16.10
Dægurmálaútvarp Rásar 2 18.00 Kvöldfréttir 

18.26 Spegillinn 19.00 Sjónvarpsfréttir og
Kastljósið 20.00 Útvarp Samfés 21.00
Konsert með Basement Jaxx 22.10 Hringir 

0.10 Glefsur 1.03 Ljúfir næturtónar 

7.05 Árla dags 7.30 Morgunvaktin 9.05 Lauf-
skálinn 9.40 Af minnisstæðu fólki 9.50 Morg-
unleikfimi 10.13 Stefnumót 11.03 Samfélagið
í nærmynd

7.05 Einn og hálfur með Magnúsi R. Einars-
syni heldur áfram 7.30 Morgunvaktin 10.03
Brot úr degi 11.30 Íþróttaspjall

6.00 Arnþrúður Karlsdóttir. 7.00 Gústaf Níelsson.
9.00 Ólafur Hannibalsson. 10.00 Arnþrúður Karls-
dóttir - símatími. 11.00 Arnþrúður Karlsdóttir.

12.00 Smáauglýsingar. 13.00 Jóladagskrá - Jörund-
ur Guðmundsson. 14.00 Gústaf Níelsson. 15.00
Þorgrímur Gestsson. 16.00 Viðskiptaþátturinn.

17.00 Arnþrúður Karlsdóttir 18.30 Fréttir 20.00
Ólafur Hannibalsson - endurflutningur 21.00 Arn-
þrúður Karlsdóttir - endurflutningur.

Ásgrímur Sverrisson, kvikmyndagerð-
armaður og ritstjóri Lands & sona, mál-
gagns kvikmyndagerðarmanna, ræðir
við íslenska kvikmyndaleikstjóra um
myndir þeirra í þessum þætti. 
Í þætti kvöldsins er rætt við Hilmar
Oddsson, sem útskrifaðist í kvik-
myndaleikstjórn frá Kvikmyndaháskól-
anum í München árið 1986. Sama ár
frumsýndi hann fyrstu bíómynd sína,
Eins og skepnan deyr. 1995 birtist

önnur bíómynd hans, Tár úr steini,
sem byggð er á ævi tónskáldsins Jóns
Leifs. Þriðja mynd Hilmars er Sporlaust
frá árinu 1998 og 2004 sendi hann frá
sér kvikmyndina Kaldaljós, sem byggð
er á skáldsögu Vigdísar Grímsdóttur.
Meðal helstu annarra verka Hilmars
eru sjónvarpsmyndirnar Öskubuska og
maðurinn sem átti engar buxur, Sjóar-
inn, spákonan, blómasalinn, skóarinn,
málarinn og Sveinn og Dagurinn í gær.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Sjónvarpið kl. 20.20.
Í síðasta þætti af Töku tvö var

talað við Þráin Bertelsson.

TAKA TVÖ  

Eins og skepnan deyr

Svar:Mojo Jojo úr kvikmyndinni
The Powerpuff Girls frá árinu
2002.

„Yeas! Whoo! All right! I, ROCK!! I ROCK.. so hard...“

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Hilmar sló í gegn á síðasta ári með
kvikmyndinni Kaldaljósi, sem sópaði
að sér verðlaunum.

13.20 Samurai Jack 13.45 Johnny Bravo 14.10 Ed, Edd n
Eddy 14.35 Codename: Kids Next Door 15.00 Dexter's
Laboratory 15.25 The Cramp Twins 15.50 The Powerpuff Girls
16.15 Megas XLR 16.40 Samurai Jack 17.05 Tom and Jerry
17.30 Scooby-Doo 17.55 The Flintstones 18.20 Looney
Tunes 18.45 Wacky Races

FOX KIDS

7.15 Magic School Bus 7.40 Tiny Planets 7.50 Little Wizards
8.15 Three Little Ghosts 8.45 Sylvanian Families 9.10 Happy
Ness 9.35 Bad Dog 9.50 Three Friends and Jerry I 10.05
Dennis 10.30 Life With Louie 10.55 Inspector Gadget 11.20
Gadget and Gadgetinis 11.45 Black Hole High 12.10 Lizzie
Mcguire 12.35 Braceface 13.00 Hamtaro 13.25 Moville My-
steries 13.50 Pokémon 14.15 Digimon I 14.40 Spider-Man
15.05 Sonic X 15.30 Totally Spies

MGM

7.15 Say Yes 8.45 Willy Milly 10.10 Bandido 11.40 Kings of
the Sun 13.25 Caveman 14.55 The Man from Button Willow
16.15 Return from the Ashes 18.00 Square Dance 19.50
Some Kind of a Nut 21.20 Article 99 23.00 Killer Klowns from
Outer Space 0.25 Wisdom 2.15 Palais Royale 3.45 Run Silent,
Run Deep

TCM

20.00 The Ice Pirates 21.35 Cool Breeze 23.15 Alfred the
Great 1.15 Ringo and His Golden Pistol 2.45 The Good Earth

HALLMARK

8.00 Long Shot 9.45 Jim Henson's Jack And The Beanstalk
11.15 Early Edition 12.00 A Carol Christmas 13.45 The
Hollywood Mom's Mystery 15.15 Long Shot 17.00 Jim Hen-
son's Jack And The Beanstalk 18.30 Early Edition 19.30 Law
& Order III 20.30 State of Mind 22.15 She's too Young

▼
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Lárétt: 1 skaprauna, 6 garg, 7 í röð, 8
óreiða, 9 ábreiður, 10 blundur, 12 mjöll,
14 tvístig, 15 rykkorn, 16 hæð, 17 úruxi,
18 kjána.
Lóðrétt: 1 hryggð, 2 traust, 3 samteng-
ing, 4 valdar, 5 hagnað, 9 skordýr, 11 ef-
ast ekki, 13 kindin, 14 stóra, 17 útgerðar-
félag. Lausn.

1

6 7

98
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12 13

1514
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2 3 4 5

Ást í Idol

– hefur þú séð D– hefur þú séð DV í dag?V í dag?

Helgi 
og Brynja

byrjuð 
saman

Með
Fréttablaðinu

alla
fimmtudaga

Vi› segjum fréttir

Food & Fun-hátíð Icelandair verð-
ur haldin í febrúar og munu marg-
ir matreiðslumenn leika þar listir
sínar. Eins og segir á heimasíðu
hátíðarinnar er einn þeirra
Ramon Beuk, frægasti sjónvarps-
kokkur í Hollandi. Daglega er
hann með matreiðsluþætti í
heimalandi sínu sem nefnast
„Born 2 Cook“ og þar matreiðir
hann svokallaða fimm mínútna
rétti.

Siggi Hall, einn skipuleggjenda
hátíðarinnar, er mjög ánægður
með Ramon. Hann segir hann
færan kokk og ekki síst skemmti-
legan karakter. Einnig segir hann
að á hátíðinni verði Ramon í mjög
góðum félagsskap heimsfrægra
meistarakokka.

Hátíðin sem haldin er árlega
fer fram dagana 16. – 20. febrúar
og mun hún verða haldin með
hefðbundnu sniði. Sex erlendir
gestakokkar munu koma til lands-

ins frá Norður-Ameríku og sex frá
Evrópu. Þeir eru allir sérfræðing-
ar á sínu sviði. Á milli þess sem
þeir munu keppa sín á milli 
í kokkakeppni og matreiða úr 
íslenskum hráefnum, munu þeir
útbúa matseðla á íslenskum veit-
ingastöðum í Reykjavík. 

Á vefsíðu hátíðarinnar segir
einnig að aðalmarkmið hátíðar-
innar sé að kynna færa íslenska
sem og erlenda kokka fyrir heim-
inum. Einnig kemur þarna fram
að markmið aðstandenda hátíðar-
innar sé líka að kynna íslensk 
hráefni sem séu það sem geri 
íslenskan mat jafn ferskan og
bragðmikinn og raunin er. ■

Sá frægasti í Hollandi til Íslands

Hið íslenska tröllavinafé-
lag var stofnað með svo-
lítilli viðhöfn á föstudags-

kvöldið. Stofnfundur var hald-
inn í Snarrót, sem er splunkuný
félags- og þjónustumiðstöð
grasrótarhreyfinga í Garðar-
stræti 2.

„Okkur þykja tröll ekki hafa
notið sannmælis í orðræðu á Ís-
landi,“ segir Vésteinn Valgarðs-
son, einn af stofnendum félags-
ins. „Sjálfur er ég með þá kenn-
ingu að þau séu fórnarlömb for-
dóma. Þau hafi hreinlega lotið í
lægra haldi í árekstri milli
menningarheima.“

Hann bendir á að í öllum
þekktum heimildum um tröll eru
þau sögð bæði vond og svikul,
ljót í útliti og illa innrætt. 

„En svo þegar maður stígur
aðeins til baka og horfir á þetta
úr fjarlægð þá sér maður að 
allar okkar heimildir um tröll
eru komnar frá óvinum þeirra,
þannig að þetta er mjög hlut-
dræg mynd sem við höfum 
fengið af þeim.“

Fámennur undirbúningshóp-
ur hefur unnið að stofnun fé-
lagsins um nokkurt skeið, og 
Vésteinn átti svo sem ekki von á
því að stofnfundurinn yrði mjög

fjölmennur. En væntanlega
fjölgar hratt í félaginu þegar
fólk fer að átta sig á því misrétti
sem tröll hafa mátt þola í frá-
sögnum mannanna af þeim.

„Þetta verður félag tröllavina
og annarra áhugamanna um
tröll. Við stefnum að því að hafa
nokkurs konar þorrablót núna á
næstunni og byrjum í framhaldi
af því að leggja drög að starf-
semi starfsársins.“

Starfsemin gæti orðið býsna
fjölbreytt. Menning og þjóð-
fræði verður til umfjöllunar,
skipulagðar verða ferðir til út-
landa og svo verða einhverjar

skemmtanir haldnar.
Hér á landi hefur reyndar um

nokkurt skeið verið starfandi
Drauga- og tröllaskoðunarfélag
Evrópu, þar sem Bjarni Harðar-
son blaðamaður hefur verið í
forystu. Vésteinn segist ekkert
geta sagt um það, hvort Hið 
íslenska tröllavinafélag geti
hugsað sér samvinnu af ein-
hverju tagi við Drauga- og
tröllaskoðunarfélagið.

„Ég trúi reyndar ekki á
drauga,“ segir Vésteinn, en á
hinn bóginn segist hann láta
tröllin njóta vafans „þangað til
annað kemur í ljós.“ ■

HIÐ ÍSLENSKA TRÖLLAVINAFÉLAG: VAR STOFNAÐ MEÐ VIÐHÖFN Á FÖSTUDAGINN.

Tröllin eru fórnarlömb fordóma

„Ég held að sigurinn á Dönum 1986 á HM í Sviss sé
eitthvað sem standi upp úr,“ segir íþróttafrétta-
maðurinn og handboltasérfræðingurinn Guðjón
Guðmundsson þegar hann er spurður hvað standi
upp úr í handboltasögu Íslendinga. „Ég man að það
var jafntefli í hálfleik og það var tvísýnt um úrslit, en
síðan valtaði liðið yfir Dani í síðari hálfleik. Ég held
reyndar að þeir hafi sjálfir verið mest hissa á því
hvernig leikurinn hafi þróast. Það var mjög undarleg
tilfinning að vera á staðnum og fylgjast með þessu
gerast.“

Íslenska handboltaliðið þetta sumar er
sögufrægt og var skipað miklum kempum.

„Þetta var stundum kallað draumaliðið. Þeir voru
þarna allir, Alfreð, Stjáni Ara, Atli, Þorbergur og Einar

Þorvarðarson í markinu. Og þarna var Þorbjörn Jens-
son sem var kallaður slátrarinn frá Reykjavík eftir
þennan leik. Það festist á hann þetta nafn. Ég man
líka að margir Íslendingar voru með okkur þarna og
skemmtu sér konunglega. Það var fagnað langt fram
á nótt og ég held að fæstir sem voru með okkur hafi
sofið neitt.“

Víst er að þessi leikur líður fáum úr minni,
sem fylgdust með honum á sínum tíma.

„Þetta var líka mjög merkilegur leikur því Danir
höfðu verið með sterkasta lið heims á þessum tíma
og ætluðu sér stóra hluti á þessu móti. Það má líka
segja að þessi keppni hafi markað tímamót fyrir 
okkur upp á framtíðina og fyrir liðið. Að sama skapi
voru það vonbrigði á þessu móti að tapa með einu
marki gegn Ungverjum sem spiluðu síðan í úrslita-
leiknum á móti Júgóslavíu. Þannig að það má segja
að við höfum verið hársbreidd frá því að fara alla
leið þarna.“

Reyndar eru fleiri
leikir íslenska hand-
boltaliðsins Guðjóni
minnisstæðir. Hann
nefnir til dæmis
Ólympíuleikana í
Barcelóna 1994 og
HM í Svíþjóð 1993.

„Annars man ég
alltaf best eftir
landsleik Íslendinga
og Dana ‘68 vegna
þess að Íslendingar
unnu þá í fyrsta sinn
Dani, og líka vegna
þess að ég var
fermdur þennan dag
og fór beint úr ferm-
ingunni til að horfa
á leikinn.“

SÉRFRÆÐINGURINN

GUÐJÓN GUÐMUNDSSON
Sigur íslenska handboltaliðsins á
Dönum 1986 líður honum seint
úr minni.

Valtað yfir Dani

Hrósið fær íslenska landsliðið í
handbolta fyrir að vinna upp níu
marka forskot Tékka og ná jafn-
tefli gegn þeim í fyrsta leik sínum
á heimsmeistaramótinu í hand-
bolta í gær.

HRÓSIÐ

Íslenska handknattleiksliðið var í þrusugóðu formi árið 1986 og lék þar einn besta leik sinn á móti Dönum.

RAMON BEUK Er frægasti sjónvarps-
kokkurinn í Hollandi. Hann kemur hingað
til lands og tekur þátt í Food and Fun-há-

tíðinni í febrúar. 

VÉSTEINN VALGARÐSSON OG DAVÍÐ ARNAR RUNÓLFSSON Tveir af forsprökkum Hins íslenska tröllavinafélags, sem nú hefur verið stofnað.

Lárétt: 1 storka,6org,7jk,8rú,9lök,
10lúr, 12snæ,14hik,15ar, 16ás,17
úri,18asna.
Lóðrétt: 1 sorg,2trú,3og,4kjörnar, 5
akk,9lús,11viss,13ærin,14háa,17
úa.



Hagkvæmur kostur fyrir alla
fjölskylduna: Gó›ar íbú›ir, svalir
og stór sundlaugargar›ur me›
barna- og íflróttaa›stö›u. Vel
sta›sett í Alcudia.

Viva SUNRISE - íbú›ahótel

2 vikur: 43.500,-*

Eitt af bestu Viva hótelunum á
Mallorca. Falleg sta›setning í
Alcudia nærri Albufeira fljó›-
gar›inum. Frábær sundlauga-
gar›ur og pottfléttar íbú›ir.

Viva BLUE - íbú›ahótel

2 vikur: 48.430,-*

Ef flú skráir flig í fer›aklúbb
Mastercard gætir›u unni›
fjölskyldufer› til Mallorca!

Nú fá Íslendingar langflrá›an a›gang a›
hinni margver›launu›u Viva-ke›ju sem b‡›ur
a› okkar mati langbestu gistimöguleikana á
Mallorca. Gæ›avottu› og umhverfisvæn – og
loksins á rétta ver›inu!

fietta er bara s‡nishorn af glæsilegu úrvali
Viva-gistinga á Mallorca. Sko›a›u flig um á
www.sumarferdir.is!

¡Viva Mallorca!¡Viva Mallorca!
Á réttu ver›i í allt sumarÁ réttu ver›i í allt sumar

• Móttaka og fljónusta 24klst

• Veitingasta›ur

• Stór sundlaugargar›ur

• Glæsileg íflróttaa›sta›a

• Frábær a›sta›a og dagskrá fyrir alla

• 200m frá strönd

• Gervihnattasjónvarp

• Eldhús, sími, svalir, öryggishólf

• Loftkæling

• Líkamsrækt

• Móttaka og fljónusta 24klst

• Veitingasta›ur

• Stór sundlaugargar›ur

• Íflróttaa›sta›a me› tennisvelli

• Frábær a›sta›a og dagskrá fyrir alla

• 400m frá Playa Alcudia ströndinni

• Gervihnattasjónvarp fáanlegt

• Eldhús, sími, svalir, öryggishólf

• Loftkæling

Ver› á mann í tvær vikur m.v. 2 fullor›na og 2 börn (2–11 ára), brottför 25. maí og bókun á
sumarferdir.is. Ver› m.v. 2 fullor›na á Viva Sunrise (stúdíóíbú›) í 2 vikur kr. 49.555,-
Innifali›: Flug, flugvallaskattar og íslensk fararstjórn. Símabókunargjald er 1.500,- pr. farflega.
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SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 550 5000, fax: 550 5099  Ritstjórn: 550 5005, fax: 550 5006, ritstjorn@frettabladid.is  
Dreifing: 515 7520 Auglýsinga- og markaðsdeild: 550 5010 – fax 550 2727, auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is

VI Ð S EG J U M F R É T T I R SM Á A U G L Ý S I N G AS Í M I N N E R 550 5000

Frumsýning 11. febrúar kl. 20 – UPPSELT
2. sýning 13. febrúar kl. 19 – FÁAR SÝNINGAR

Miðasala á netinu; www.opera.is
Netfang miðasölu; midasala@opera.is  •  Sími miðasölu: 511 4200

Banki allra landsmanna

Klónaðir
ungliðar

Hugguleg eftirlaun eru hugsuð
sem lausnargjald sem við, al-

mennir skattgreiðendur, bjóðum
útbrunnum stjórnmálamönnum
fyrir að stíga til hliðar og hleypa
nýjum mönnum með nýjar hug-
myndir að stýrishjóli þjóðarskút-
unnar. Afdankaðir pólitíkusar eiga
í fá hús að venda hér á landi, því
að við höfum ekki lávarðadeild
handa þeim að eyða ævikvöldinu,
Seðlabankinn ber í hæsta lagi 3
eða 4 bankastjóra og utanríkis-
þjónustan rís ekki undir því að
skaffa nema 15 notaleg sendi-
herrastörf í Reykjavík og önnur
15 í mismunandi notalegum út-
löndum.

SKORTUR á hálaunaembættum
með lítilli eða helst engri vinnu-
skyldu gerir það að verkum að
stjórnmálamenn hanga á pólitísk-
um völdum eins og hundar á beini.
Æðstu menn landsins sem með
æskuþrótti og harðfylgi brutust til
valda fyrir áratugum síðan eru
enn þá langt frá eftirlaunaaldri og
krónprinsar stjórnmálanna eru
orðnir gráir í vöngum og þykkir
undir belti og krónprinessur hafa
glatað æskuljóma og pólitískum
meydómi.

NÝLIÐUN í stjórnmálum er 
mikið vandamál á Íslandi. Þær
valdamaskínur sem framleiða
stjórnmálamenn handa okkur og
við köllum stjórnmálaflokka eru
íhaldssömustu stofnanir norðan
Alpafjalla. Helsti tilgangur þeirra
er að þefa uppi nýstárlegar hug-
myndir um þjóðfélagsmál og kæfa
þær í vöggu, svo og að þjálfa ungt
fólk í að telja sér elliæra fram-
komu og kenna ungliðum að apa
málfar, klæðaburð og hugsunar-
hátt eftir eldri flokksmönnum. 

ÞAÐ hefur ekkert upp á sig að
kjósa á þing einhvern ungan af-
glapa sem í fasi og skoðunum
reynir að líkjast og þóknast þeim
sem þar eru fyrir, rétt eins og
hann/hún hefði verið klónaður/uð
af flokksmaskínunni. Góð eftir-
launakjör duga ekki til að laða
ungt hæfileikafólk að vinnumark-
aði stjórnmálanna. Hugmynda-
auðgi sem ungt fólk sýnir í við-
skiptalífi, menningu og skapandi
störfum skilar sér ekki inn á Al-
þingi Íslendinga. Varla er það
vegna þess að værðarvoð eftir-
launa sé ekki nógu þykkt ofin.

BAKÞANKAR
ÞRÁINS BERTELSSONAR


